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                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ρόδος,  02/12/2019 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ                                                            Αριθμ. Πρωτοκ: 2/65995 

ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

ΠΛΗΡ: Γεράσιμος Αντωνάτος                                 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

ΤΗΛ: 2241035445                                                       

                                               

 

                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 6051/2019 

 

 

Θέμα :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

                                               (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ρόδου έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

3. Τo  άρθρο 209 του Ν. 3463/2006. 

4. Το Π.Δ.80/2016. 

5. Την ανάγκη που προέκυψε για τη συγκεκριμένη προμήθεια. 

6.  Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα 

στον κωδικό προϋπολογισμού 70/6117.0001. 

7. Την απόφαση Δημάρχου 4452/2019 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

8. Το πρωτογενές αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

9. Το εγκεκριμένο αίτημα του ΚΗΔΜΗΣ που έχει προηγηθεί. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

A. Τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου «Υπηρεσίες 

εξωτερικού διακριβωτή για την πιστοποίηση δαπανών του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

(70/6117.0001)». 

 

B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων 

προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), ως κάτωθι: 
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Ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος στην πράξη με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», 

η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 

2014-2020. Αντικείμενο της πράξης είναι η υλοποίηση επιδεικτικών έργων σε Δημόσια Κτίρια στο 

Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδας και Κύπρου με στόχο την έμπρακτη αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων 

όσον αφορά στον ενεργειακό σχεδιασμό και την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 

στα Δημόσια Κτίρια.  Το επιδεικτικό έργο στον Δήμο Ρόδου αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας της Βόρειας και Ανατολικής πλευράς του Δημαρχιακού Μεγάρου, μέσω της 

αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων και της ταυτόχρονης διατήρησης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του κτιρίου. Το «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» μέσα από μια συνεκτική προσέγγιση θα υποστηρίξει νέες 

λύσεις που θα υιοθετηθούν και θα υλοποιηθούν στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα:  

 Προωθεί και ενθαρρύνει καινοτόμες τεχνολογίες & υλικά Εξοικονόμησης Ενέργειας στα 

κτίρια μέσω επιδεικτικών έργων λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες και τις 

παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής. 

 Αναπτύσσει μία καινοτόμα κοινή διασυνοριακή προσέγγιση που πρωτοτυποποιεί τις 

διαδικασίες: συλλογής στοιχείων του κτιριακού αποθέματος, απόφασης των βέλτιστων 

μέτρων αναβάθμισης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων έργων.  

Πέραν της υλοποίησης του παραπάνω επιδεικτικού έργου, στον Δήμο Ρόδου χρηματοδοτούνται οι 

κάτωθι δράσεις και παραδοτέα: 

 Διαχείριση του έργου και σύνταξη των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου, καθώς και της 

τελικής έκθεσης προόδου.  

 Οργάνωση συνάντησης έργου στην Ρόδο 

 Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου σε εταιρικές συναντήσεις 

 Υποστήριξη στο Πλάνο Δημοσιότητας και Πληροφόρησης Δράσεων Έργου 

 Υποστήριξη στο Υλικό Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργιας σε Δήμους από το Δήμο Ρόδου 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων: 

 Διοργάνωση ημερίδων: 

 Αποτίμηση και αξιολόγηση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια του 

Δήμου Ρόδου 

 Συνεισφορά στην διαμόρφωση της κοινής προσέγγισης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 

κτίρια των Δήμων στο Διασυνοριακό Τόξο Ελλάδα-Κύπρου. 

 

Ειδικότερα, η υπηρεσία που πρόκειται να ανατεθεί, αφορά το παραδοτέο Π.1.5.5. «πιστοποίηση 

δαπανών» που εντάσσεται στο Πακέτο Εργασίας 1 «Διαχείριση και συντονισμός έργου». Ο Δήμος 

Ρόδου απεύθυνε το με αριθμ. πρωτ. 2/34764/2-07-2019 αίτημα στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Μονάδα 

Γ’ Επαλήθευσης Δαπανών για τον ορισμό ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ/ΕΛΕΓΚΤΗ η οποία και εξέδωσε την με αριθμ. 

πρωτ. 301800/ΥΔ4301/16-07-2019  «Απόφαση ορισμού Επαληθευτή για τη διενέργεια 

πρωτοβάθμιου ελέγχου».  

Ο Δήμος Ρόδου θα πρέπει σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση να αναθέσει (σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών του Φορέα) την 

υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες εξωτερικού εξακριβωτή για το έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», που υλοποιείται 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, σε έναν εκ 

των τριών επαληθευτών/ελεγκτών που προτείνονται από τη ΔΑ. 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

Η παρούσα υπηρεσία «Υπηρεσίες εξωτερικού εξακριβωτή για το έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» αφορά την 

προβλεπόμενη από το Σύστημα Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου Εδαφική Συνεργασία 

διαδικασία Εξακρίβωσης- Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών , κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

125, παρ.5 του με αριθ. 1303/2013 και στο άρθρο 23 παρ. 4  (ΕΕ) 1299/2013  του Κανονισμού (ΕΚ, 
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όπως αυτοί εφαρμόζονται και ισχύουν. Ειδικότερα, αφορά το σύνολο των  

επαληθεύσεων/πιστοποιήσεων για τις διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές της 

υπό έλεγχο πράξης. Οι επαληθεύσεις εξασφαλίζουν ότι οι δηλωθείσες δαπάνες είναι πραγματικές, 

σχετίζονται με την υπό έλεγχο πράξη, ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν σύμφωνα με 

την σύμβαση χρηματοδότησης, ότι οι αιτήσεις επιστροφής δαπανών από τον δικαιούχο είναι ορθές 

και ότι οι πράξεις και οι δαπάνες είναι σύμφωνες με τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.   

Στο πλαίσιο αυτό οι επαληθευτές - ελεγκτές διενεργούν α) διοικητικές επαληθεύσεις των δαπανών 

που δηλώνονται από τους εταίρους και β) επιτόπιες επαληθεύσεις στην έδρα των εταίρων και επί 

τόπου του έργου. Ειδικότερα, ανά περίπτωση στην: 

Α) Διαδικασία Διοικητικής Επαλήθευσης:  

Ο επαληθευτής προχωρεί στη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης  κάθε φορά που λαμβάνει 

φάκελο δαπανών προς επαλήθευση. Οι διοικητικές επαληθεύσεις πραγματοποιούνται στο 100% των 

δαπανών τις οποίες υποβάλλει προς επαλήθευση ο κάθε δικαιούχος. Ο επαληθευτής στη περίπτωση 

της διοικητικής επαλήθευσης οφείλει να αποστείλει προς τον Δικαιούχο και την Διαχειριστική Αρχή 

με ηλεκτρονικό τρόπο (ΟΠΣ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τα συμπληρωμένα έντυπα 

πρωτοβαθμίου ελέγχου εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής  

αποστολής  του φακέλου δαπανών προς πιστοποίηση. Επίσης, ο επαληθευτής θα πρέπει να 

προσκομίσει στο Φορέα ανάθεσης εντός της καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, σε έντυπη μορφή 

τρία υπογεγραμμένα αντίγραφα του «πιστοποιητικού επαληθευμένων δαπανών», του πίνακα 

ελέγχου (check list) και της έκθεσης πρωτοβαθμίου ελέγχου.  

Β) Διαδικασία Επιτόπιων Επαληθεύσεων 

Πραγματοποιούνται σε κάθε δικαιούχο τουλάχιστον μία φορά καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου, με βάση τον προγραμματισμό που εκπονείται από την αρμόδια Μονάδα. Κατά τη διάρκεια 

της επιτόπιας επαλήθευσης, ο ελεγκτής συμπληρώνει και διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή τη 

σχετική Λίστα Ελέγχου, συνοδευόμενη από την  έκθεση επαλήθευσης. Οι επαληθεύσεις 

διενεργούνται με μεθόδους και τεχνικές σε συμφωνία με τους εθνικούς ελεγκτικούς κανόνες. Σε 

κάθε περίπτωση για τη διενέργεια των ελέγχων, οι επαληθευτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη:  

- Προγραμματικά έγγραφα, όπως: η πρόσκληση, ο οδηγός εφαρμογής, το Μνημόνιο Συνεργασίας 

(όπου υπάρχει), η ιστοσελίδα του Προγράμματος καθώς και του έργου, ή/και άλλα έγγραφα  τα 

οποία προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο. 

- Στοιχεία που αφορούν στην πράξη (όπως: η εγκεκριμένη πρόταση  και τυχόν τροποποιήσεις 

αυτής σύμφωνα το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης (ΤΔΠ), η Σύμβαση Χρηματοδότησης, 

η Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας κ.α.) 

- Στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου  

- Στοιχεία νομοθεσίας, που αφορούν στον υπό έλεγχο φορέα, όπως εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο 

και κανονισμοί του φορέα 

- Στοιχεία που αφορούν στο φορέα και στο έργο, όπως διαδικασίες του φορέα, προηγούμενες 

πιστοποιήσεις και άλλα στοιχεία 

- Εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού, κρατικών ενισχύσεων και σύναψης δημοσίων συμβάσεων.   

- Λοιπά Ενωσιακά έγγραφα, που διέπουν τους κανόνες διαχείρισης των Πράξεων του 

Προγράμματος Εδαφική Συνεργασίας και του ΕΤΠΑ   

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ0Ο1Ω1Ρ-ΡΕΠ



4 

 

Δήμος Ρόδου 

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προμηθειών 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Παραδοτέα Μονάδα Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

Άνευ 

φπα 

Συνολική 

Τιμή 

άνευ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

(24%) 

Συνολική 

Τιμή με 

ΦΠΑ 

1.5.5 Πιστοποίηση 

Δαπανών 

Διοικητικές 

Επαληθεύσεις 
3 300,00€ 900,00€ 

 

216,00€ 

 

 

1.116,00€ 

 

Επιτόπιες 

Επαληθεύσεις 
1 600,00€ 600,00€ 

144,00€ 

 

744,00€ 

 

ΣΥΝΟΛΑ  

4  

1.500,00€ 360,00€ 

 

1.860,00€ 

 

 

Δ.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ:  

Ο επαληθευτής θα πρέπει σε κάθε διενέργεια επαλήθευσης να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:  

 Να ελέγξει ότι οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από τον ελεγχόμενο δικαιούχο στο πλαίσιο του 

συγκεκριμένου εγκεκριμένου έργου. 

 Να επαληθεύσει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, αξιολογώντας τα διαθέσιμα/ 

προσκομισθέντα στοιχεία ή/και διεξάγοντας συνεντεύξεις για διευκρίνιση ή συμπλήρωση των 

δεδομένων με πρόσθετα στοιχεία.  

 Να συμπληρώσει τους κατάλληλους πίνακες ελέγχου σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Υ.Δ. 

Προγραμμάτων του Στόχου Εδαφική Συνεργασία Μονάδα Γ- Κ.Γ Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος.  

 Να υπογράψει  και να διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα έγγραφα 

(Πιστοποιητικό Επαλήθευσης, Έκθεση Επαλήθευσης, Πίνακα επαληθευμένων δαπανών, Λίστα 

ελέγχου επαληθεύσεων)  και να αναφέρει  στις προβλεπόμενες κατά τη διαδικασία εκθέσεις  τα 

ενδεχόμενα ευρήματα αναλυτικά καθώς και τις απαραίτητες συστάσεις – διορθωτικά βήματα. 

Ειδικότερα ο επαληθευτής, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών (επτά (7) ημέρες όταν 

πρόκειται για επιτόπια επαλήθευση) από την ημέρα «υποβολής» στο ΟΠΣ του δελτίου δήλωσης 

δαπανών πρέπει να  ολοκληρώσει την επαλήθευση και εκδώσει το Προσωρινό Πιστοποιητικό 

Επαληθευμένων Δαπανών, τον Πίνακα Δαπανών, τη σχετική Λίστα Ελέγχου Επαληθεύσεων και την 

Έκθεση Επαλήθευσης. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις ενδεχόμενες αντιρρήσεις του στον 

επαληθευτή/ελεγκτή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής των 

προαναφερόμενων εγγράφων.  

Ο επαληθευτής/ελεγκτής, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής 

των αντιρρήσεων, τις εξετάζει και υποβάλλει στο δικαιούχο, με κοινοποίηση στη Μονάδα Γ’ της ΔΑ, 

το οριστικό Πιστοποιητικό Επαληθευμένων Δαπανών, τον Πίνακα Δαπανών, τη Λίστα Ελέγχου 

Επαληθεύσεων και την Έκθεση Επαλήθευσης. 

Η υποβολή του Οριστικού Πιστοποιητικού και των σχετικών εγγράφων γίνεται μέσω του ΟΠΣ και της 

επιλογής “επικοινωνία/ contact”. 

Σε περίπτωση που ο επαληθευτής/ελεγκτής ζητήσει διευκρινήσεις ή/και συμπληρωματικά στοιχεία 

από το δικαιούχο, οι παραπάνω προθεσμίες εξέτασης των δαπανών προς έλεγχο και εξέτασης 

ενδεχόμενων αντιρρήσεων διακόπτονται μέχρι να αποσταλεί η απάντηση από το δικαιούχο, αλλά όχι 

για περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
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Η Υπηρεσία θα ελέγξει το περιεχόμενο της  προσφοράς του υποψηφίου για τη διενέργεια  

επαληθεύσεων και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως αναφερόμενα στη σχετική ανακοίνωση, θα 

ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία ανάθεσης.   

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσία ισχύει από την υπογραφή της και έως και 3 μήνες 

μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης της πράξης ”ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» (δηλαδή 30/05/2020) και σε 

περίπτωση παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως και 3 μήνες μετά τη νέα 

ημερομηνία λήξης αυτού.  

Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί, δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο Ν.4412/2016, ενώ σε κάθε περίπτωση (εφόσον απαιτείται) θα προηγηθεί η 

σύμφωνη γνώμη του Κύριου  Δικαιούχου ή/και η  έγκριση της Ε.Υ.Δ. Κ.Γ. του Προγράμματος 

INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.   

ΣΤ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Ο επαληθευτής, παραδίδει τα οριστικά έγγραφα έλεγχου τα οποία προκύπτουν: σύμφωνα με το 

Σύστημα Διαχείρισης του Στόχου Εδαφική Συνεργασία  είναι τα εξής:   

Διοικητική Επαλήθευση Επιτόπια Επαλήθευση 

1. Πίνακας επαληθευμένων δαπανών 

2. Λίστα ελέγχου επαληθεύσεων 

3. Έκθεση Επαλήθευσης 

4. Πιστοποιητικό επαληθευμένων δαπανών 

Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης (Verification 

Report)  

Λίστα Ελέγχου Επαληθεύσεων (Control Check 

List). 

Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών κάθε επαλήθευσης  θα πραγματοποιείται από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. 

Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Οι αμοιβές των επαληθευτών για τη διενέργεια επαληθεύσεων των δαπανών που πραγματοποιούν 

οι δικαιούχοι στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» έχουν 

καθοριστεί με την υπ. αριθμ. 301783/ΥΔ3441 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄3389/27-9-2017) ως εξής: 

1) Για τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης κάθε  υποβληθέντος αιτήματος, η αμοιβή του 

επαληθευτή ορίζεται ως εξής: 

Α. 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. 

Β. 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. 

Γ. Για υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση ποσού άνω των 300.001 ευρώ, η αμοιβή του 

επαληθευτή καθορίζεται στα 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην περίπτωση, που απαιτείται. 

 

Η ΕΥΔ των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ως η αρμόδια για τη 

διαχείριση των διαδικασιών επαληθεύσεων δαπανών Υπηρεσία, διατηρεί σε κάθε περίπτωση το 

δικαίωμα να προβαίνει σε ομαδοποιήσεις αιτημάτων δαπανών προς επαλήθευση ή/και να καθορίζει 

η ίδια τι συνιστά κάθε φορά αυτοτελές αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 

για αιτήματα δαπανών ποσών κάτω των 15.000 ευρώ.  

 

2) Για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης μέσω μετάβασης του επαληθευτή επί τόπου στο έργο 

για έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και σύνταξη της έκθεσης Επιτόπιας 

Επαλήθευσης, η ημερήσια αμοιβή του επαληθευτή ορίζεται στα 120€ πλέον ΦΠΑ. Στην περίπτωση 

που, μετά το πέρας της διοικητικής επαλήθευσης, προκύψει ανάγκη διενέργειας επιτόπιας 

επαλήθευσης, η προαναφερόμενη ημερήσια αμοιβή επιτόπιας επαλήθευσης προστίθεται στην 
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αμοιβή διοικητικής επαλήθευσης που καθορίζεται ανωτέρω. Η διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης 

δε 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. Τα έξοδα κίνησης και τα έξοδα διανυκτέρευσης (ταξιδιού και διαμονής) στο πλαίσιο των 

επιτόπιων επαληθεύσεων θα καταβάλλονται στον επαληθευτή επιπλέον της καθοριζόμενης 

ημερήσιας αμοιβής επιτόπιας επαλήθευσης και 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).  

Οι ανωτέρω αμοιβές θα καταβάλλονται εφάπαξ με την παράδοση κάθε «Πιστοποιητικού 

Επαληθευμένων Δαπανών του πίνακα ελέγχου (check list) και της έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου 

ή/και της «Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης» και την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.  

Για την ανάθεσης της υπηρεσίας  «πιστοποίηση δαπανών» για την πράξη με ακρωνύμιο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» 

(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π.1.5.5.) το ανώτατο ποσό  για όλες τις επαληθεύεις που θα διενεργηθούν σύμφωνα 

με τις ανωτέρω αμοιβές ανέρχεται στα 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%.  

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-

Κύπρος 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) με διάθεση της χρηματοδότησης μέσω του Π.Δ.Ε. κωδικός MIS 2017ΕΠ16760003 για την  

πράξη «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια του διασυνοριακού τόξου 

Ελλάδας-Κύπρου» και ακρωνύμιο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ.  

H υπηρεσία (CPV 79132000-8) αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το 

άρθρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ 

ευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016. Η υπηρεσία 

αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της πράξης και  υπάρχει εγγεγραμμένο ποσό 1860,00€ στον ΚΑ 70-

6117.0001 «Υπηρεσίες εξωτερικού εξακριβωτή για το έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Ρόδου, μετά και την απόφαση 807/2019 (ΑΔΑ: 6ΣΘΥΩ1Ρ-ΒΑΔ) 

του Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και μετά και την απόφαση επικύρωσής του με αρ. 

πρ.61546/7-11-2019 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. 

 

Η αμοιβή του επαληθευτή θα γίνεται έπειτα από την παράδοση, βάσει προόδου εκτέλεσης και 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, μετά την προσκόμιση νόμιμου παραστατικού και των 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ενδεχομένως ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της 

Αναθέτουσας Αρχής από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Π.Δ.Ε. O «Επαληθευτής» δε δικαιούται να 

ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές της 

υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του εν λόγω συμφωνητικού. Τυχόν καθυστερήσεις 

καταβολών που δεν θα οφείλονται σε υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής δεν θα δημιουργούν 

ευθύνες της απέναντι στoν «Επαληθευτή». Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει το 

Συμφωνητικό ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του Έργου χωρίς υπαιτιότητα του 

«Επαληθευτή» , o «Επαληθευτής» αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία 

της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής του 

Συμφωνητικού, εφόσον παραληφθούν οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε 

παραδοτέα. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συμφωνητικού, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την 

προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει 

παραληφθεί. 
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 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υπηρεσία, είναι αυτή της Απευθείας 

Ανάθεσης του Δημάρχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή παρόχου είναι η 

υπηρεσία να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην παρούσα.  

 Ο υποψήφιος θα καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί με όλους τους όρους 

της Πρόσκλησης.  

 Επιπλέον, κατά την κατάθεση της προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση: 

  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,  

 καθώς και ποινικό μητρώο το οποίο να έχει εκδοθεί μέχρι και 3 μήνες πριν από 

την πρόσκληση,  ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 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 2019. 

 Από το μειοδότη δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 Ο συμμετέχων πρέπει να δώσει προσφορά για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης. 

 Ο συμμετέχων για τη συμπλήρωση της προσφοράς του θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

τον πίνακα 1 της παρούσης πρόσκλησης. 

 Τέλος, μαζί με το φάκελο συμμετοχής του ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει και 

usb το οποίο θα περιέχει σε έγγραφο του word την οικονομική προσφορά του προς 

διευκόλυνση της Υπηρεσίας. Ρητά δηλώνεται ότι για την κατακύρωση θα ληφθεί 

υπόψη η έγγραφη προσφορά. 

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδρομικώς στο Τμήμα 

Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, τηλ. 22410-35445 μέχρι και την 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/12/2019 στις 09.00 πμ (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 

προσφορών). Στην προκείμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος ισχύουν και εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ν.4412/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όλα τα είδη της 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις προδιαγραφές τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου, Καποδιστρίου 3-5, 85100, στο 

τηλέφωνο: 22410-35445 και φαξ: 22410-39780, στo Γεράσιμο Αντωνάτο.  
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Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας από σήμερα έως 

και την ημέρα της διαδικασίας. 

 

 

                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

                                                    ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 

2. Δνση Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

3. Τμήμα Προμηθειών 

4. Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για άμεση ανάρτηση στον πίνακα 

ανακοινώσεων από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 

5. Γραφείο Υποστήριξης Ιστοσελίδας Δήμου Ρόδου, για ανάρτηση στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου από τη λήψη του παρόντος, με απόδειξη. 
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