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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 
 

Θέκα: Αλαθοίλωζε γηα αλάζεζε ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΗΑ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ ΓΑΠΑΝΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
"Μολοπάηηα  προζβάζηκοσ  ηοσρηζκού ποιηηηζηηθής θιερολοκηάς (Pathways  of 

accessible heritage tourism)" κε αθρωλύκηο "Access2Heritage" ζηο πιαίζηο ηοσ 

Προγράκκαηος Δσρωπαϊθής Δδαθηθής σλεργαζίας «Διιάδα – Βοσιγαρία 2014 – 

2020». 

 
Ο Γήκνο Βόιβεο αλαθνηλώλεη όηη ζα πξνβεί ζηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ 
ζπκβνύινπ γηα ηνλ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΑΛΗΘΔΤΗ 
ΓΑΠΑΝΩΝ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν "Μολοπάηηα  προζβάζηκοσ  ηοσρηζκού ποιηηηζηηθής 
θιερολοκηάς (Pathways  of accessible heritage tourism)" κε αθρωλύκηο 
"Access2Heritage" θαη εηδηθόηεξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Παξαδνηένπ 1.3.4 ηνπ 
Παθέηνπ Δξγαζίαο 1 (WP1).  Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Προγράκκαηος 
Δσρωπαϊθής Δδαθηθής σλεργαζίας «Διιάδα – Βοσιγαρία 2014 – 2020» θαη ν 
Γήκνο Βόιβεο ζπκκεηέρεη ωο εηαίξνο. 
 
Αλαιπηηθόηεξα ε παξνρή ππεξεζηώλ πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα:  
 

i. Πξωηνβάζκηνο έιεγρνο θαη Γηελέξγεηα δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο ζην έξγν κε 
αθξωλύκην  «Access2Heritage»  θάζε θνξά πνπ ν  ΔΠΑΛΗΘΔΤΣΗ  ιακβάλεη  
θάθειν δαπαλώλ ηνπ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ  (Γήκνο Βόιβεο –PB3 ) πξνο επαιήζεπζε. 

 
ii. Γηελέξγεηα επηηόπηαο επαιήζεπζεο  ζην έξγν κε αθξωλύκην «Access2Heritage» 

από ηνλ ΔΠΑΛΗΘΔΤΣΗ κόλν κεηά από ξεηή εληνιή ηεο Μνλάδαο Γ’ ηεο ΔΤΓ-
ΔΔ. 

 
iii. ηελ πεξίπηωζε ηεο δηνηθεηηθήο επαιήζεπζεο, απνζηνιή ζηνλ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ  

(Γήκνο Βόιβεο – PB3)  θαη ζηελ ΔΤΓ-ΔΔ, από ηνλ ΔΠΑΛΗΘΔΤΣΗ,  κε 
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ειεθηξνληθό ηξόπν (ΟΠ,  email), ηωλ ζπκπιεξωκέλωλ εληύπωλ πξωηνβάζκηνπ 
ειέγρνπ (Πίλαθα Διέγρνπ Δπηιεμηκόηεηαο Γαπαλώλ) εληόο πέληε (5) εξγάζηκωλ 
εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ θαθέινπ δαπαλώλ πξνο 
πηζηνπνίεζε κέζω ηεο νζόλεο «δειηίνπ δήιωζεο δαπάλεο» (table of 
expenditure) ηνπ ΟΠ.  

 
iv. Δπίζεο, ν ΔΠΑΛΗΘΔΤΣΗ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηνλ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ (Γήκνο 

Βόιβεο – PB3) εληόο ηεο αλωηέξω θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζε έληππε κνξθή 
ζε ηξία (3) ππνγεγξακκέλα αληίγξαθα ην Πηζηνπνηεηηθό επαιήζεπζεο δαπαλώλ 
(CVE), ηελ ιίζηα ειέγρνπ επαιεζεύζεωλ  (verifications  control check list) θαη ηελ 
έθζεζεο πξωηνβάζκηνπ ειέγρνπ. 

 
v. ηελ πεξίπηωζε επηηόπηαο επαιήζεπζεο, ν ΔΠΑΛΗΘΔΤΣΗ ελεκεξώλεηαη κε 

κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ γηα ην ρξόλν δηελέξγεηαο απηήο, από ηελ 
αξκόδηα κνλάδα ηεο ΔΤΓ-ΔΔ.  Η επηηόπηα επαιήζεπζε δηελεξγείηαη ζύκθωλα 
κε ην εγθεθξηκέλν πξόγξακκα επηηόπηωλ επαιεζεύζεωλ ηεο Μνλάδαο Γ’ ηεο 
ΔΤΓ-ΔΔ. Η επηηόπηα επαιήζεπζε αθνξά ζηελ κεηάβαζε ηνπ επαιεζεπηή ζηελ 
έδξα ηνπ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ (Γήκνο Βόιβεο – PB3) θαη ζηελ ζύληαμε Έθζεζεο 
Δπηηόπηαο Δπαιήζεπζεο, όπνπ ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ν έιεγρνο ηνπ 
θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ. Η δηάξθεηα ηεο επηηόπηαο επαιήζεπζεο 
δελ δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ηηο δύν (2) εκέξεο, εμαηξνπκέλωλ ηωλ εκεξώλ 
κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο. 

 
 
Σν ζύλνιν ηωλ πξναλαθεξόκελωλ ζα ιάβνπλ ρώξα από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο ζύκβαζεο έωο ηελ νινθιήξωζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή.  
  

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 
 

θαη κε ηε αρ. 341/2020 Α.Γ. 
Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

 
 

ΠΑΝΣΑΕΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 


