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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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Άγιος Γερμανός, 20-10-2020 
Αρ. πρωτ.: 1703 
 
Προς: 

1. κ Ευάγγελο Χρύση 
vaghrisis@yahoo.gr 
Τηλ 6979003447 
2. κα Μαρίνα Μανιάτη 
mm@premiumc.gr 
Τηλ 6936686991 

 

 
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την διοικητική 
και επιτόπια επαλήθευση δαπανών του έργου (CPV: 7913200-8/Υπηρεσίες πιστοποίησης) «Increasing 
Tourism Opportunities through Utilization of Resources » με ακρωνύμιο I-tour και κωδικό ΟΠΣ 5032687, 
και δικαιούχο τον «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών», που είναι ενταγμένο στο 
Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020 » 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

 

Έχοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας 
- Την υπ’ αρ. πρωτ. 88525/23-8-2018 Απόφαση ένταξης του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομίας & 

Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2018 ΣΑΕΠ-405/6 με Κωδικό έργου 
2018ΕΠ40560009 (ΑΔΑ: 7ΝΦΨ465ΧΙ8-Ρ6Χ), 

- Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των 
δαπανών, 

- Την αρ. 102/2017 (ΑΔΑ: ΨΠΡΑ46Ψ8ΒΒ- 9ΣΚ) απόφαση του ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ σχετικά με την έγκριση 
της συμμετοχής του στο πρόγραμμα με το ακρωνύμιο I-tour, 

- Το από 11/12/2017 Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής εταίρου Centre for 
development of Pelagonija region και όλων των επωφελούμενων του προγράμματος, με όλα τα 
συνημμένα έγγραφα (Application Form, Justification of Budget, Procurement Plan, Environmental 
Assesment), όπως ισχύουν, 

- Το από 9/3/2018 Συμφωνητικό Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των  
«Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής εδαφικής Συνεργασίας» και του Κέντρου Ανάπτυξης της Πελαγονίας 
ως Επικεφαλής εταίρου, 

- Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου, 
- Το ΦΕΚ 30/Β’/17-1-2020 Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) 

λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), 

- Την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος 2020 (ΑΔΑ 6ΡΥΙ46Μ93Ο-5Υ0) 
- Το από 19-5-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία", σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η 
χρονική παράταση του έργου έως 9-12-2020 

- Το αρ. πρωτ. 1571/29-9-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ007392607) και την έγκριση 
αυτού (ΑΔΑΜ: 20REQ007445535) 
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- Την αρ. 175/2020 (ΑΔΑ 9Χ4Δ46Μ93Ο) και 176/2020 (ΑΔΑ ΨΧΡΛ46Μ93Ο) απόφαση του ΔΣ σχετικά 
με την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

- Την αρ. πρωτ. 107081/12-10-2020 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» σχετικά με την 
απόφαση ορισμού Επαληθευτή /ελεγκτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου ελέγχου 

- Την από 14-10-2020 αρνητική απάντηση της κας Βασιλικής Ηγουμενίδου σχετικά με τη μη 
διαθεσιμότητά της για την επαλήθευση δαπανών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)  

- Την από 14-10-2020 θετική απάντηση του κου Ευάγγελου Χρύση σχετικά με τη διαθεσιμότητά του 
για την επαλήθευση δαπανών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

- Την από 16-102-2020θετική απάντηση της κας Μαρίνας Μανιάτη σχετικά με τη διαθεσιμότητά του 
για την επαλήθευση δαπανών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

 

 

Καλεί 

τους ανωτέρω ενδιαφερόμενους να υποβάλουν: 

- έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις παρακάτω εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές 
(Παράρτημα Ι) 

- βιογραφικό σημείωμα 

- υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος  

- υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β)δωροδοκία, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 3, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα) 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

- Βεβαίωση εγγραφής, εφόσον υπάρχει υποχρέωση, στο αντίστοιχο Επιμελητήριο για το έτος 2020 

 

για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση δαπανών 
του έργου «Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources » με ακρωνύμιο I-tour και 
κωδικό ΟΠΣ 5032687 και δικαιούχο τον «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών» που είναι 
ενταγμένο στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC « ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-
2020». 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο ανώτατο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ 
(3.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει μέσω courier ή ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

Άγιος Γερμανός Πρεσπών 53150 
Έξω από το φάκελο θα αναγράφεται: ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής 

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς είναι η Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 17:00 μμ. 

Πέραν της προθεσμίας αυτής καμία προσφορά δεν θα γίνει αποδεκτή, εκτός αν τεκμηριώνεται βάσει 
απόδειξης παραλαβής της ταχυμεταφορικής ή του ταχυδρομείου ότι τυχόν καθυστέρηση παράδοσης 
οφείλεται αποκλειστικά σε καθυστέρηση της υπηρεσίας παράδοσης. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο προσωρινός ανάδοχος θα υποβάλλει στον ΦΔΕΠαΠ: φορολογική 
ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και ποινικό μητρώο έκδοσης τελευταίου τριμήνου.  
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Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνθείτε στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στη διεύθυνση: Άγιος Γερμανός Πρεσπών, 
53150 Πρέσπες, τηλ 2385051870, fax. 2385051871, email fdedp@otenet.gr  

 

   -Ο- 
Πρόεδρος του Δ.Σ 

 
 

 Παράσχου Παναγιώτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας για την διοικητική και επιτόπια επαλήθευση δαπανών του έργου 
με ακρωνύμιο ‘‘I-tour’’ και κωδικό ΟΠΣ 5032687 για τον ΦΔΕΠαΠ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
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«Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources» που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα 
Interreg IPA CBC «ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» 

Υπηρεσία προς ανάθεση: Πακέτο Εργασίας WP1, Παραδοτέο, D.1.4.3 

Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης του έργου 
(9/12/2020), τυχόν παράτασης αυτού και έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών επαλήθευσης των 
δαπανών σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται από την Διαχειριστική Αρχή. 

Προϋπολογισμός: Έως 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου φπα 24%. 

Τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας 

Διενέργεια Πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων για την επαλήθευση δαπανών του 
έργου με τίτλο «Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources», ακρωνύμιο «I-TOUR», 
και κωδικό ΟΠΣ 5032687, με δικαιούχο τον «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών», που είναι 
ενταγμένο, στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Interreg IPA CBC «ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020»και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 2018ΕΠ40560009. 

Παραδοτέα: 

Διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης 

• Πίνακας επαληθευμένων δαπανών 

• Λίστα ελέγχου επαληθεύσεων 

• Έκθεση Επαλήθευσης 

• Πιστοποιητικό επαληθευμένων δαπανών 

Διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης 

• Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης (Verification Report) 

• Λίστα Ελέγχου Επαληθεύσεων (Control Check List). 

Η διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης γίνεται έπειτα από ρητή εντολή της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ (όσες φορές 
το αιτηθεί η Διαχειριστική Αρχή) σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων της 
Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ. Ο χρόνος διενέργειας της επιτόπιας επαλήθευσης καθορίζεται με ενημερωτικό 
μήνυμα από την αρμόδια μονάδα της ΕΥΔ ΕΕΣ. 

Η διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες, εξαιρουμένων των 
ημερών μετάβασης και επιστροφής. 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή του αναδόχου γίνεται όπως ορίζει η ΚΥΑ 301783/ΥΔ 3441/19-9-2017 για την διοικητική 
επαλήθευση και την επιτόπια επαλήθευση και χωρίς να υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό των 
3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Α. στην περίπτωση της διοικητικής επαλήθευσης δαπανών, ορίζεται ανά αίτημα δαπάνης προς 
επαλήθευση ως εξής: 

I. Για υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση ποσού έως 10.000 ευρώ, η αμοιβή του επαληθευτή 
καθορίζεται στο 3% του αιτούμενου ποσού προς επαλήθευση και κατ’ ελάχιστον στα 100 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ, στην περίπτωση που απαιτείται. 

II. Για υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση ποσού από 10.001 ευρώ έως 300.000 ευρώ, η 
αμοιβή του επαληθευτή καθορίζεται στα 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην περίπτωση που απαιτείται. 

Β. στην περίπτωση της επιτόπιας επαλήθευσης στον επαληθευτή καταβάλλονται: 
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I. Ημερήσια αμοιβή στα 120 ευρώ πλέον ΦΠΑ στην περίπτωση που απαιτείται. Η διάρκεια της επιτόπιας 
επαλήθευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετάβασης και 
επιστροφής. Για τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής, το ποσό της ημερήσιας αμοιβής ισχύει μειωμένο 
κατά το ήμισυ. 

II. Έξοδα κίνησης και τα έξοδα διανυκτέρευσης (ταξιδιού και διαμονής) σύμφωνα με τα οριζόμενα για την 
κατηγορία II του άρθρου 5 στην παράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄/94/14-8-2015). 

Για την πληρωμή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η έγκριση του Πρωτόκολλου Παραλαβής της αρμόδια 
Επιτροπή από τον ΦΔΕΠαΠ . 


