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ΤΙΤΛΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο 
πλαίσιο του έργου µε τίτλο “MED-ROUTE – 
Mediterranean Route for Tourism and Culture” 
που έχει ενταχθεί και συγχρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα ENPI CBC MED   

  
Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός σε Ευρώ 16.000,00 µε ΦΠΑ 
Κριτήριο αξιολόγησης: Συµφερότερη Προσφορά 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ηµεροµηνία Ηµέρα Ώρα 

 

Λεωφ. Χαϊνά 93 
34100 Χαλκίδα – Εύβοια  

2ος όροφος 

 

 

13-9-2012  Πέµπτη 14:00 µµ  
 

 

 

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Έως τις 13-9-2012 και ώρα 14:00 µµ στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής: 
Λεωφ. Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα, 2ος όροφος. 
  
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ 

Μπουραντάς Αθανάσιος 
 

 

 
Το πρόγραµµα συγχρηµα- 

τοδοτείται από την ΕΕ 
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«Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο πλαίσιο του 
έργου µε τίτλο “MED-ROUTE – Mediterranean Route for 

Tourism and Culture” που έχει ενταχθεί και 
συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ENPI CBC MED» 
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Α.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) 
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο αξιολόγησης τη συµφερότερη 
προσφορά, προϋπολογισµού δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων Ευρώ (16.000,00 
€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και µε αντικείµενο την Παροχή 
Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο “MED-
ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture” που έχει 
ενταχθεί και συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ENPI CBC MED. 

Αναλυτικά, το αντικείµενο του έργου και οι υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στο Μέρος Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της παρούσας 
Προκήρυξης. 

Α.2.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ   

 

A.2.1.  Ισχύουσα Νοµοθεσία  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό της Αναπτυξιακής 
Ευβοίας Α.Ε., τις σχετικές αποφάσεις του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, αλλά 
και λαµβάνοντας υπόψη ως οδηγούς τους παρακάτω νόµους, οδηγίες και 
κανονισµούς   

1. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισµό 
γενικών διατάξεων σχετικά µε τη θέσπιση ευρωπαϊκού µηχανισµού 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης. 

Επιπλέον, λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

1. Η 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που εξέδωσε η Κοινή 
∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος ENPI CBC MED µε καταληκτική 
ηµεροµηνία 20-10-2009. 

2. Η πρόταση µε τίτλο “Mediterranean Route for Tourism and Culture” και 
ακρωνύµιο MED-ROUTE που υπεβλήθη από το Συντονιστή Εταίρο του 
έργου, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (τέως Νοµαρχία Εύβοιας) στην 
Κοινή Τεχνική Γραµµατεία του Προγράµµατος. 

3. Η ένταξη του έργου “MED-ROUTE” στο Πρόγραµµα ENPI CBC MED µε 
κωδικό I-B/1.2/368 και µε αριθµό σύµβασης χρηµατοδότησης 
13/2251/11.08.2011. 
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4. Η από 21-11-2011 Προγραµµατική υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του 
Συντονιστή εταίρου του έργου MED-ROUTE και τελικού δικαιούχου, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ∆ήµου ∆ίρφυς-Μεσσαπίων και της 
Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.   

5. Την από 126.2/30-8-2012 απόφαση του ∆.Σ. της Αναπτυξιακής Ευβοίας 
Α.Ε. για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για υπηρεσίες ορκωτού 
ελεγκτή και την έγκριση του κειµένου της παρούσας προκήρυξης. 

 

A.2.3.  Γενικές Αρχές 

Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διαγωνισµό είναι 
ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και 
τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στη ∆ιακήρυξη και διαθέτουν την 
απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι Προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους 
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης. 
Προσφορές που, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, είναι αόριστες και 
ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς τη ∆ιακήρυξη 
ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της Προσφοράς, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που 
είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µε την εξαίρεση 
των περιπτώσεων που ρητά επιτρέπεται άλλως από την παρούσα, 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.  

Α.3.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
Α.Ε., η οποία στεγάζεται επί της Λεωφ. Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα, στο 2ο 
όροφο, τηλ. 22210-26626, 89706, fax: 22210-77747, την Πέµπτη 13-9-
2012 και ώρα 14:00 µµ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Α.4.  ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στόχος του προκηρυσσόµενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ορκωτού 
ελεγκτή στο πλαίσιο του έργου MED-ROUTE, όπως αυτές περιγράφονται στο 
Μέρος Β’ της παρούσας. 
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Α.5.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη αποτελείται από: 

• το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) 

• το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή) 

• τα Παραρτήµατα Ι «Μέθοδος Αξιολόγησης», ΙΙ «Υπόδειγµα Αναφοράς 
Επαλήθευσης ∆απανών Ορκωτού Ελεγκτή» και ΙΙΙ «Υπόδειγµα ∆ήλωσης 
Ορκωτού Ελεγκτή». 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Α.6.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για εξήντα (60) 
ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των εξήντα (60) 
ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Α.7.  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ   

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

Α.8.  ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου δεν 
γίνονται δεκτές. Για την Προσφορά θα πρέπει οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, επί 
ποινή αποκλεισµού, να ακολουθήσουν τις οδηγίες σύνταξης, οι οποίες 
περιγράφονται στις επόµενες ενότητες.  

Α.9.  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, σε ένα (1) 
αντίτυπο, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, µε 
εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην 
Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, 
µόνο στην Αγγλική.  

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα. 

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής. 
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• Ο πλήρης τίτλος του Έργου. 

• Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης. 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

Μέσα στο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
Προσφορά στοιχεία και συγκεκριµένα: 

1. Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, τοποθετηµένα σε χωριστό 
σφραγισµένο υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ". 

2. Τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετηµένα σε χωριστό 
σφραγισµένο υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

3. Τα οικονοµικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετηµένα σε χωριστό 
σφραγισµένο υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  

Οι παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Α.10.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ  

 

A.10.1.  ∆ικαιολογητικά 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών περιέχει τα εξής:  

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: 

1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο 
συµµετέχουν. 

2) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 
τους: 

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο 
αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 

• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του 
εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 

• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του 
εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, 
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• δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στη περ. (2) του εδ. γ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007. 

2. ∆ήλωση ορισµού Αντικλήτου. 

3. Εφόσον οι Προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό 
εκπροσώπησης. 

4. Στοιχεία του/των προσφέροντος/ντων (επωνυµία, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, fax, όνοµα του αρµοδίου προσώπου για την προσφορά). 

5. Για τη περίπτωση των νοµικών προσώπων:  

• Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής τους. 

• Περιγραφή οικονοµικών µεγεθών τους (ίδια κεφάλαια, κύκλος 
εργασιών και κέρδη κατά τα τελευταία 3 έτη, ισολογισµός τριών 
τελευταίων ετών κ.λπ.). 

• Περιγραφή του απασχολούµενου προσωπικού τους (αριθµός 
απασχολουµένων ανά ειδικότητα, εκπαίδευση, κ.λπ.). 

• Περιγραφή της υποδοµής τους (κτίρια, τεχνική υποδοµή, κ.λπ.). 

6. Για τη περίπτωση των φυσικών προσώπων: 

• Περιγραφή της υποδοµής που θα χρησιµοποιήσουν κατά την 
υλοποίηση του έργου. 

• Ορισµός του project leader της οµάδας. 

• Ορισµός της οµάδας έργου, µε υποχρέωση να µην τροποποιηθεί 
για όλο το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης του έργου. Επίσης θα 
επισυνάπτεται πίνακας µε την ειδικότητα των µελών και την 
εµπειρία τους. 

7. Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε. Ο κατάλογος 
των έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή. 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟ-

ΡΑΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

       

8. Κάθε άλλο στοιχείο που να τεκµηριώνει την επάρκεια και εµπειρία του 
προσφέροντος για την εκπόνηση του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
διευκρινήσεις επί του συνόλου των δικαιολογητικών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 
ενεργεί µε γνώµονα την αρχή της ίσης µεταχείρισης όλων των υποψηφίων 
αναδόχων. Σε καµία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο 
πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς 
του. 
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A.10.2.  Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να συνταχθεί µε τον ίδιο τρόπο, δοµή, τάξη και 
αρίθµηση που έχει συνταχθεί το Μέρος Β’ «Τεχνική Περιγραφή» της 
∆ιακήρυξης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης 
και εφόσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 
συµπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες ή να παράσχουν σχετικές 
διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να 
τα συµπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις µέσα σε πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν. 

 

A.10.3.  Οικονοµική Προσφορά 

Ο Φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει τη συµπλήρωση του 
κάτωθι πίνακα: 

Συνολική Οικονοµική Προσφορά Αναδόχου 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆Α Αριθµητικώς Ολογράφως 

Τελική τιµή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Αναλογούν ΦΠΑ  ΕΥΡΩ   

Τελική τιµή µε ΦΠΑ ΕΥΡΩ   

Η Οικονοµική Προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
προσφέροντα. 

Α.11.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ       

Η προσφορά υποβάλλεται από τους ενδιαφεροµένους είτε καταθέτοντάς την 
αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, 
είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ιδιωτικό 
ταχυδροµείο (courier) στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει 
επί της Λεωφ. Χαϊνά 93 στη Χαλκίδα, Τ.Κ. 34100.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση 
στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε 
τους ως άνω τρόπους. 

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε 
δεν έφτασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, θα επιστρέφονται στους 
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α.12.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ       

Η αποσφράγιση των Προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί 
και παραληφθεί, γίνεται δηµόσια από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των Προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη. 

Α.13.  ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ       

Μετά την αποσφράγιση των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει την 
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί, 
σύµφωνα µε την παράγραφο Α.10.1 της ∆ιακήρυξης, και στη συνέχεια 
καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα 
δικαιολογητικά µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που 
θα τους ζητηθούν. 

Α.14.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ       

 

A.14.1.  Τεχνική Αξιολόγηση 

Η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις οδηγίες 
αξιολόγησης του Παραρτήµατος Ι «Μέθοδος Αξιολόγησης». 

 

A.14.2.  Οικονοµική Αξιολόγηση 

Οι Οικονοµικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόµενη διαδικασία: 

α.  Θα ελέγξει το περιεχόµενο των Οικονοµικών Προσφορών, προκειµένου να 
διαπιστώσει το βαθµό, στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
∆ιακήρυξης, και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν 
Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε µία από 
αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 

Οικονοµικές Προσφορές µε συνολική έκπτωση µεγαλύτερη από το 
10% του συνολικού προκηρυσσόµενου προϋπολογισµού του έργου 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) κρίνονται ιδιαίτερα χαµηλές και 
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ελλείψει σαφούς και αναλυτικής τεκµηρίωσης είναι απορριπτέες, κατά 
την αποκλειστική κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Η εν λόγω τεκµηρίωση 
θα πρέπει να περιλαµβάνεται σε χωριστή ενότητα του υποφακέλου 
οικονοµικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου και θα πρέπει να 
βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του συνόλου του φακέλου της προσφοράς 
(δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά, οικονοµική προσφορά).  

Η όποια έκπτωση πέραν του 10% του συνολικού προκηρυσσόµενου 
προϋπολογισµού του έργου (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα πρέπει 
εκτός των άλλων, κατ’ ελάχιστο, να τεκµηριώνεται µε βάση τα ακόλουθα 
σηµεία (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007 και 
του Άρθρου 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ):  

i)  Τον οικονοµικό χαρακτήρα της παροχής των υπηρεσιών, 
τεκµηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
προτεινόµενης µεθόδου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και τα 
επιµέρους κέντρα κόστους, τα οποία τη διαφοροποιούν, καθώς 
επίσης και τους συγκεκριµένους λόγους, για τους οποίους οδηγεί σε 
σηµαντική µείωση συνολικού κόστους πέραν του προβλεπόµενου.  

ii)  Τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
παροχή των υπηρεσιών, παραθέτοντας συγκεκριµένα αναλυτικά 
στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά), τα οποία πιστοποιούν τις όποιες 
οικονοµίες κλίµακας υφίστανται, καθώς επίσης και λοιπές 
προϋποθέσεις, οι οποίες οδηγούν σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 
εκκίνησης και υλοποίησης του προκηρυσσόµενου έργου.  

iii)  Την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχµής που διαφοροποιούν και 
διακρίνουν την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονοµικό των 
προσφερόµενων υπηρεσιών.  

iv)  Την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των 
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής. 

v)  Την ενδεχόµενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαµηλών οικονοµικών προσφορών, η αδυναµία 
των υποψήφιων αναδόχων – κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής – να 
τεκµηριώσουν πλήρως και µε απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω ελάχιστα 
απαιτούµενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτοµάτως στην απόρριψη των 
προσφορών τους. 

β.  Θα προχωρήσει στη συγκριτική κατάταξη των Οικονοµικών Προσφορών, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες αξιολόγησης του Παραρτήµατος Ι: «Μέθοδος 
Αξιολόγησης». 

 

A.14.3.  Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
κατατάξει τις Προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά του 
τελικού βαθµού χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που περιγράφεται αναλυτικά 
στο Παράρτηµα Ι: «Μέθοδος Αξιολόγησης». 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

Η  Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό και Κοινοτικό ∆ίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 
φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα 
παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη 
Χαλκίδα. 

Α.16. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης 
έως και τις 02/08/2013 ή όσο απαιτηθεί µέχρις ολοκλήρωσής του και 
παραλαβής της Τελικής Έκθεσης Προόδου από την Κοινή ∆ιαχειριστική 
Αρχή. Αναλυτικά το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης εµφανίζεται στο Μέρος Β’ 
«Τεχνική Περιγραφή» της παρούσας. 

Α.17.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    

Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται µε τον 
παρακάτω τρόπο:  

• Ποσοστό 30% (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο µε την υποβολή της Ενδιάµεσης Ενοποιηµένης Οικονοµικής 
Αναφοράς Επαλήθευσης ∆απανών της παραγράφου Β.2 του Μέρους Β’ 
της ∆ιακήρυξης.  

• Ποσοστό 70% (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα καταβληθεί στον 
Ανάδοχο µε την υποβολή της Τελικής Ενοποιηµένης Οικονοµικής 
Αναφοράς Επαλήθευσης ∆απανών της παραγράφου Β.2 του Μέρους Β’ 
της ∆ιακήρυξης. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το 
χρόνο πληρωµής.  
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Α.18.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, µετά 
τη λήξη της ή µε άλλο τρόπο λύση αυτής- εµπιστευτικές πληροφορίες που 
του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε 
κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, των οποίων λαµβάνει γνώση 
σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό 
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την 
ως άνω υποχρέωση. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το 
Έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του 
απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε 
κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεών του, η 
Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής 
ζηµίας της, όπως και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον, διατηρεί δε το δικαίωµα να 
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να µην ανακοινώνει σε κανένα, παρά µόνο 
στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σε 
αυτήν κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και 
αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή 
λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

Α.19.  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ    

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης 
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, 
οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας πέντε (5) 
ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
πέντε (5) ηµερών από λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, 
διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται η 
αποδοχή του αιτήµατος. 

Α.20. ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσης επιβαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Β.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ “MED-ROUTE” 

Το έργο “MED-ROUTE” έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1 
(Προώθηση Κοινωνικοοικονοµικής Ανάπτυξης και Χωρική Ενίσχυση) – Μέτρο 
1.2 (Ενδυνάµωση των Οικονοµικών Συνεργατικών Σχηµατισµών  µέσω της 
Ανάπτυξης συνεργιών για το ∆υναµικό των Χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης) 
στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Πολυµερούς ∆ιασυνοριακού 
Προγράµµατος Χωρικής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» 
(ENPI CBC MED) 2007-2013 µε κωδικό I-B/1.2/368 και µε αρ. σύµβασης 
χρηµατοδότησης 13/2251/11.08.2011. 

Το έργο έχει ως στόχο την προώθηση του πολιτιστικού και άλλων 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού σε περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης 
µέσω συνδυασµένων συστηµάτων µεταφορών. Ο τελικός στόχος του έργου 
είναι να αυξηθεί η κινητικότητα στις συµµετέχουσες περιοχές λόγω 
θεµατικού τουρισµού και ταυτόχρονα να προωθηθεί η προσβασιµότητα από 
τη µία περιοχή / χώρα στην άλλη. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί µεταξύ 
άλλων µέσα από την ανάπτυξη µίας Μεσογειακής Πλατφόρµας Web-GIS 
(διαθέσιµη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων καθώς και στα Αγγλικά-Γαλλικά), 
η οποία θα γεφυρώσει πολιτισµούς και συστήµατα µεταφορών στις περιοχές 
που συµµετέχουν στο έργο.   

Συντονιστής του έργου είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ το εταιρικό 
σχήµα διασυνοριακής συνεργασίας πλαισιώνεται από Έλληνες, Ιταλούς και 
Ιορδανούς εταίρους. 

Το έργο έχει διάρκεια δύο (2) ετών, ενώ ολοκληρώνεται στις 2/8/2013. 

Οι κύριες δράσεις του έργου συνοψίζονται ως εξής: 

• ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αποσκοπεί στη συνολική 
οργάνωση, συντονισµό και διοίκηση του έργου. 

• ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: Αποσκοπεί στην 
αποτύπωση των υφιστάµενων πόρων και των µεθόδων προώθησης του 
θεµατικού τουρισµού στις συµµετέχουσες περιοχές, τη διαθεσιµότητα 
ψηφιακού υλικού, τη διερεύνηση συναφών καλών πρακτικών και την 
αξιολόγηση των εµπλεκοµένων εταίρων.  

• ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Αποσκοπεί στη σύνταξη τοπικών/περιφερειακών 
στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων για όλες τις συµµετέχουσες 
περιοχές. 

• ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 – ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΠΣ (WEB-GIS): Αποσκοπεί στην ανάπτυξη µιας 
ενιαίας Μεσογειακής ∆ιαδικτυακής Πλατφόρµας για την προβολή του 
τουριστικού προϊόντος και των υποδοµών µεταφορών στις 
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συµµετέχουσες περιοχές, αξιοποιώντας τεχνολογίες Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΠΣ). 

• ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 – ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Αποσκοπεί στην αποτελεσµατική επικοινωνία και διάχυση, καθώς και 
στη διατηρησιµότητα και πολλαπλασιαστικότητα  των εκροών και 
αποτελεσµάτων του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, ως Συντονιστής του έργου MED-ROUTE, είναι 
υποχρεωµένη να υποβάλλει στην Κοινή ∆ιαχειριστική Αρχή (Κ∆Α) του 
Προγράµµατος ENPI CBC MED µια ενδιάµεση (περίπου στο τέλος του 1ου 
χρόνου) και µια τελική (µε τη λήξη του έργου) αναφορά επαλήθευσης 
δαπανών από εξωτερικό ελεγκτή, προκειµένου να αιτηθεί οποιαδήποτε 
πληρωµή από το Πρόγραµµα. Η Κ∆Α απαιτεί αυτές τις εκθέσεις, δεδοµένου 
ότι συναρτά την καταβολή των πληρωµών που αιτείται η Αναθέτουσα Αρχή µε 
τα πραγµατικά ευρήµατα αυτών των εκθέσεων.  

Για την εκταµίευση της 1ης προ-χρηµατοδότησης του έργου απαιτείται ο 
ορισµός του εξωτερικού ελεγκτή που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας 
διακήρυξης. Ο επιλεχθείς ανάδοχος θα κληθεί αµέσως µετά την 
υπογραφή της οικείας σύµβασης να συµπληρώσει τη δήλωση που 
προσαρτάταται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας, την οποία θα 
υποβάλει στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή στην Κ∆Α του 
Προγράµµατος. 

 

Β.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΗ 

Το έργο που ανατίθεται µε την παρούσα προκήρυξη σε εξειδικευµένο και 
έµπειρο Ορκωτό Ελεγκτή στοχεύει στην επαλήθευση των δαπανών της 
Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. (ως Συντονιστή εταίρου) και του συνόλου των 
εταίρων του έργου MED-ROUTE και στην προετοιµασία σχετικών εκθέσεων, 
σύµφωνα µε τους όρους και κανόνες του Προγράµµατος ENPI CBC MED.  

Πιο συγκεκριµένα, ο ορκωτός ελεγκτής αναλαµβάνει τα εξής: 

• Ενδιάµεσος έλεγχος και Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Επαλήθευσης 
∆απανών για την Αναθέτουσα Αρχή  

• Ενδιάµεσος έλεγχος και Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Οικονοµική 
Αναφορά Επαλήθευσης ∆απανών για όλους τους εταίρους του έργου 
MED-ROUTE (σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ της 
παρούσας) 

• Τελικός έλεγχος και Τελική Οικονοµική Έκθεση Επαλήθευσης 
∆απανών για την Αναθέτουσα Αρχή 

• Τελικός έλεγχος και Τελική Ενοποιηµένη Οικονοµική Αναφορά 
Επαλήθευσης ∆απανών για όλους τους εταίρους του έργου MED-
ROUTE (σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ της 
παρούσας). 
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∆εδοµένου ότι ο έλεγχος και η επαλήθευση των δαπανών γίνεται σε επίπεδο 
κάθε συµµετέχοντος εταίρου, για την προετοιµασία των ενοποιηµένων 
αναφορών (ενδιάµεσης και τελικής), ο Ελεγκτής θα βασιστεί στις εκθέσεις 
επαλήθευσης δαπανών που οι εταίροι θα έχουν διαβιβάσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή. Σε ό,τι αφορά δε στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει για τον 
έλεγχο και την επαλήθευση των δαπανών της Αναθέτουσας Αρχής, αυτές 
περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

Σηµειώνεται ότι καθώς ο αριθµός των εκθέσεων επαλήθευσης δαπανών 
συνδέεται µε το βαθµό απορρόφησης της χρηµατοδότησης, ο Ελεγκτής 
ενδέχεται να κληθεί να προβεί σε περισσότερους ελέγχους και εκθέσεις από 
τα ανωτέρω περιγραφόµενα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Κοινής 
∆ιαχειριστικής Αρχής του Προγράµµατος ENPI CBC MED. 

Η επαλήθευση δαπανών αποτελεί δέσµευση για την εκτέλεση ορισµένων 
συµπεφωνηµένων διαδικασιών όσον αφορά στην Οικονοµική Έκθεση που 
προβλέπει η Σύµβαση Χρηµατοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής µε την 
Κοινή ∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος ENPI CBC MED. Ο στόχος της 
επαλήθευσης των δαπανών για τον ελεγκτή είναι να διεκπεραιώσει τις 
συγκεκριµένες διαδικασίες που απαριθµούνται στη συνέχεια και να 
υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή έκθεση των πραγµατικών ευρηµάτων 
σχετικά µε τις ειδικές διαδικασίες επαλήθευσης που εκτελέστηκαν. Ο όρος 
«επαλήθευση» σηµαίνει ότι ο ελεγκτής εξετάζει τα πραγµατικά στοιχεία στην 
εκάστοτε Οικονοµική Έκθεση (ενδιάµεση - τελική) και τη συγκρίνει µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της Σύµβασης Χρηµατοδότησης.  

 

Β.2.1.  Γενικές ∆ιαδικασίες Ελέγχου  

 

1. Όροι και Προϋποθέσεις της Σύµβασης Χρηµατοδότησης 

Ο Ελεγκτής οφείλει να κατανοήσει επαρκώς τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της Σύµβασης Χρηµατοδότησης µελετώντας τη σύµβαση και τα παραρτήµατα 
αυτής, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Ο Ελεγκτής λαµβάνει 
αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων, όπως επίσης και των αναφορών προόδου 
που συντάσσει ο Συντονιστής εταίρος (Αναθέτουσα Αρχή) σε συνεργασία µε 
τους εταίρους του έργου MED-ROUTE και που υποβάλλει στην Κ∆Α 
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που προβλέπεται στη Σύµβαση 
Χρηµατοδότησης. Ο Ελεγκτής εξετάζει τις εν λόγω αναφορές που 
περιλαµβάνουν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τη φυσική και 
οικονοµική πρόοδο του έργου.  

 

2. Οικονοµική Αναφορά για τη Σύµβαση Χρηµατοδότησης 

Ο Ελεγκτής επαληθεύει ότι η οικονοµική αναφορά είναι σύµφωνη µε τους 
όρους της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Άρθρο 2 των Γενικών Όρων) και, 
συγκεκριµένα: 

• Η οικονοµική αναφορά συµµορφώνεται µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος VI της Σύµβασης Χρηµατοδότησης. 
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• Η οικονοµική αναφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, ανεξάρτητα από 
το τµήµα που χρηµατοδοτείται από την Κ∆Α. 

• Η οικονοµική αναφορά συντάσσεται στα Ελληνικά και στη γλώσσα της 
σύµβασης χρηµατοδότησης. 

• Τα τεκµήρια µεταβιβάσεων κυριότητας εξοπλισµού, οχηµάτων και 
προµηθειών (Άρθρο 7.3 των Γενικών Όρων της Σύµβασης 
Χρηµατοδότησης) επισυνάπτονται στην τελική οικονοµική αναφορά. 

 

3. Κανόνες Λογιστικής και Τήρησης Αρχείων 

Ο Ελεγκτής εξετάζει, όταν εκτελεί τις παρούσες διαδικασίες, εάν ο 
Συντονιστής και οι εταίροι του έργου MED-ROUTE συµµορφώνονται µε τους 
ακόλουθους κανόνες λογιστικής και τήρησης αρχείων (βάσει του Άρθρου 16 
των Γενικών Όρων της Σύµβασης Χρηµατοδότησης): 

• Οι λογαριασµοί που τηρούνται από τον Συντονιστή και τους εταίρους 
για την υλοποίηση του έργου είναι ακριβείς και ενηµερωµένοι. 

• Ο Συντονιστής και οι εταίροι διαθέτουν διπλογραφικό σύστηµα 
τήρησης βιβλίων. 

• Οι λογαριασµοί και τα έξοδα που σχετίζονται µε το έργο πρέπει να 
είναι εύκολα αναγνωρίσιµοι και επαληθεύσιµοι. 

• Οι λογαριασµοί πρέπει να παρέχουν λεπτοµέρειες αναφορικά µε τους 
δεδουλευµένους τόκους από τα ποσά που καταβάλλει η Κ∆Α. 

 

4. ∆ιασταύρωση της Οικονοµικής Αναφοράς µε το Λογιστικό Σύστηµα 
και τα Αρχεία 

Ο Ελεγκτής διασταυρώνει τις πληροφορίες που παρέχονται στην οικονοµική 
αναφορά µε το λογιστικό σύστηµα και τα αρχεία του Συντονιστή και των 
εταίρων (σύµφωνα µε το Άρθρο 16.1 των Γενικών Όρων της σύµβασης 
χρηµατοδότησης). 

 

5. Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες 

Ο Ελεγκτής επαληθεύει ότι τα ποσά των πραγµατοποιηθεισών δαπανών σε 
νόµισµα διάφορο του Ευρώ έχουν µετατραπεί σε συναλλαγµατική ισοτιµία, η 
οποία αποτελείται από τον µέσο όρο των ισοτιµιών που δηµοσιεύονται στο 
InforEuro κατά τους µήνες που καλύπτει η αναφορά, εκτός εάν άλλως 
προβλέπεται στους Ειδικούς Όρους της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Άρθρο 
15.9 των Γενικών Όρων). 
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Β.2.2.  ∆ιαδικασίες Εξακρίβωσης Συµµόρφωσης των ∆απανών µε 
τον Προϋπολογισµό και Αναλυτική Εξέταση 

 

1. Προϋπολογισµός της Σύµβασης Χρηµατοδότησης 

Ο Ελεγκτής προβαίνει σε αναλυτική εξέταση των επιλέξιµων κατηγοριών 
δαπανών στην οικονοµική αναφορά. 

Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι ο προϋπολογισµός στην οικονοµική αναφορά 
ανταποκρίνεται στον προϋπολογισµό της Σύµβασης Χρηµατοδότησης και οι 
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες περιλαµβάνονται στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό.  

 

2. Τροποποιήσεις στον Προϋπολογισµό της Σύµβασης 
Χρηµατοδότησης 

Ο Ελεγκτής επαληθεύει εάν υπάρχουν τροποποιήσεις στον προϋπολογισµό 
βάσει της Σύµβασης Χρηµατοδότησης. Εάν αυτό ισχύει, ο Ελεγκτής 
επιβεβαιώνει ότι η Αναθέτουσα Αρχή: 

• Αιτήθηκε τη σχετική τροποποίηση του προϋπολογισµού και έλαβε το 
σχετικό συµπλήρωµα στη σύµβαση χρηµατοδότησης, όπου απαιτείται 
(Άρθρο 9.1 των Γενικών Όρων). 

• Ενηµέρωσε την Κ∆Α σχετικά µε την τροποποίηση, σε περίπτωση που η 
αλλαγή ήταν περιορισµένη (Άρθρο 9.2 των Γενικών Όρων) και δεν 
απαιτείτο συµπλήρωµα στη σύµβαση χρηµατοδότησης.  

 

Β.2.3.  ∆ιαδικασίες Επαλήθευσης Επιλεγµένων ∆απανών  

 

1. Επιλεξιµότητα ∆απανών 

Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει για κάθε δαπάνη τα κριτήρια επιλεξιµότητας που 
περιγράφονται στη συνέχεια: 

1. Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες: Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι κάθε 
δαπάνη πραγµατοποιήθηκε από και αφορά στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Για το σκοπό αυτό ο Ελεγκτής εξετάζει τα σχετικά παραστατικά (π.χ. 
τιµολόγια, συµβάσεις) και τα αποδεικτικά πληρωµών. Ο Ελεγκτής 
εξετάζει επίσης αποδεικτικά στοιχεία για τα πραγµατοποιηθέντα 
έργα, τα αγαθά που αγοράστηκαν ή τις προµήθειες που 
πραγµατοποιήθηκαν και επιβεβαιώνει την ύπαρξη των 
περιουσιακών στοιχείων, όπου βρίσκει εφαρµογή. 

2. Περίοδος υλοποίησης: Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι κάθε δαπάνη 
πραγµατοποιήθηκε εντός της περιόδου υλοποίησης του έργου. 

3. Προϋπολογισµός: Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι κάθε δαπάνη 
περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου. 
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4. Αναγκαιότητα: Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει εάν είναι εύλογο µια 
συγκεκριµένη δαπάνη να είναι αναγκαία για την υλοποίηση του 
έργου και πρέπει να πραγµατοποιηθεί για τις εγκεκριµένες δράσεις 
του έργου, εξετάζοντας τη φύση της δαπάνης µαζί µε τα σχετικά 
παραστατικά. 

5. Αρχεία: Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι κάθε δαπάνη είναι εγγεγραµµένη 
στο λογιστικό σύστηµα της Αναθέτουσας Αρχής και η εγγραφή της 
έχει γίνει σύµφωνα µε τα εφαρµοστέα λογιστικά πρότυπα της χώρας 
που εδράζει η Αναθέτουσα Αρχή και τις πρακτικές λογιστικής 
κόστους της Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Τεκµηρίωση: Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι κάθε δαπάνη τεκµηριώνεται 
από αποδεικτικά στοιχεία και ιδίως από τα παραστατικά που 
προβλέπονται στα Άρθρα 16.2 και 16.3 των Γενικών Όρων της 
Σύµβασης Χρηµατοδότησης. 

7. Αποτίµηση: Ο Ελεγκτής επαληθεύει ότι η νοµισµατική αξία κάθε 
δαπάνης συµφωνεί µε τα υποστηρικτικά έγγραφά της (π.χ. 
τιµολόγια, µισθοδοτικές καταστάσεις) και ότι οι σωστές 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες έχουν χρησιµοποιηθεί, όπου βρίσκει 
εφαρµογή. 

8. Ταξινόµηση: Ο Ελεγκτής εξετάζει τη φύση κάθε δαπάνης και 
επιβεβαιώνει ότι αυτή έχει ταξινοµηθεί στη σωστή κατηγορία / 
υποκατηγορία επιλέξιµων δαπανών στην οικονοµική αναφορά. 

9. Συµµόρφωση µε Κανόνες Προµηθειών, Εθνικότητας και Προέλευσης: 
Όπου βρίσκει εφαρµογή, ο Ελεγκτής εξετάζει ποιοι κανόνες 
προµηθειών, εθνικότητας και προέλευσης ισχύουν για κάθε 
συγκεκριµένη κατηγορία / υποκατηγορία επιλέξιµων δαπανών, για 
µια οµάδα δαπανών ή για µια µεµονωµένη δαπάνη. Ο Ελεγκτής 
επιβεβαιώνει ότι η δαπάνη πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε αυτούς 
τους κανόνες, εξετάζοντας τα υποστηρικτικά έγγραφα των 
διαδικασιών προµήθειας και αγοράς. Εάν ο Ελεγκτής εντοπίσει 
ζητήµατα µη-συµµόρφωσης µε τους κανόνες προµηθειών, αναφέρει 
τη φύση αυτών των ζητηµάτων, καθώς και την οικονοµική επίπτωσή 
τους σε όρους µη-επιλέξιµων δαπανών. Κατά την εξέταση των 
εγγράφων που σχετίζονται µε προµήθειες, ο Ελεγκτής λαµβάνει 
υπόψη τους δείκτες κινδύνους που προβλέπει το Πρόγραµµα και, 
όπου βρίσκει εφαρµογή, αναφέρει ποιοι από αυτούς τους δείκτες 
βρέθηκαν.  

 

2. Επιλεξιµότητα Άµεσων ∆απανών 

Εάν µια δαπάνη έχει καταχωρηθεί σε κάποια από τις κατηγορίες άµεσων 
δαπανών (κατηγορίες 1-7 στην οικονοµική αναφορά), ο Ελεγκτής 
επιβεβαιώνει ότι αυτό το είδος δαπάνης καλύπτεται από άµεσες δαπάνες 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 14.2, εξετάζοντας τη φύση της 
συγκεκριµένης δαπάνης. 
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3. Πρόβλεψη για το Αποθεµατικό Έκτακτων ∆απανών 

Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι η πρόβλεψη για το αποθεµατικό έκτακτων 
δαπανών (κατηγορία 9 στην οικονοµική αναφορά) δεν υπερβαίνει το 5% των 
άµεσων δαπανών του έργου και ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει λάβει την 
πρότερη σύµφωνη γνώµη της Κ∆Α για τη χρήση του. 

 

4. Γενικά ∆ιοικητικά Έξοδα 

Ο Ελεγκτής επαληθεύει ότι οι έµµεσες δαπάνες για την κάλυψη των γενικών 
διοικητικών εξόδων (κατηγορία 11 στην οικονοµική αναφορά) δεν υπερβαίνει 
το 7% των συνολικών άµεσων δαπανών του έργου. 

 

5. Εισφορές σε Είδος 

Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι οι δαπάνες στην οικονοµική αναφορά δεν 
περιλαµβάνουν εισφορές σε είδος, οι οποίες αποτελούν µη-επιλέξιµες 
δαπάνες. 

 

6. Μη-Επιλέξιµες ∆απάνες 

Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι κάθε δαπάνη δεν εµπίπτει στην κατηγορία των 
µη-επιλέξιµων, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 14.6 των Γενικών 
Όρων. Ο Ελεγκτής επαληθεύει εάν κάθε δαπάνη περιλαµβάνει φόρους, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ελεγκτής 
επιβεβαιώνει εάν η Αναθέτουσα Αρχή ή οι εταίροι του έργου MED-ROUTE 
ανακτούν αυτούς τους φόρους και εάν οι εφαρµοστέοι κανονισµοί, κανόνες 
και πρακτικές στην εκάστοτε χώρα επιτρέπουν την κάλυψη αυτών των φόρων 
από τη δαπάνη. 

 

7. Έσοδα του Έργου 

Ο Ελεγκτής εξετάζει εάν έσοδα που αφορούν στο έργο 
(συµπεριλαµβανοµένων µεταξύ άλλων επιχορηγήσεων και χρηµατοδοτήσεων 
από άλλους δωρητές και άλλων εσόδων της Αναθέτουσας Αρχής και των 
εταίρων στο πλαίσιο του έργου, όπως π.χ. δεδουλευµένων τόκων) έχουν 
καταλογισθεί στο έργο και δηλωθεί στην οικονοµική αναφορά. Για το σκοπό 
αυτό, ο Ελεγκτής διερευνά το ζήτηµα µε την Αναθέτουσα Αρχή και εξετάζει 
τα σχετικά έγγραφα που του προσκοµίζει η Αναθέτουσα. 

 

 

 

Β.2.4.  Τεκµήρια Επαλήθευσης  

Όταν εκτελεί τις προαναφερθείσες διαδικασίες, ο Ελεγκτής µπορεί να 
εφαρµόζει τεχνικές όπως έρευνα και ανάλυση, (επαν)υπολογισµό, 
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συγκρίσεις, άλλους ελέγχους ακριβείας, παρατήρηση, επιθεώρηση αρχείων 
και εγγράφων, έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και λήψη βεβαιώσεων. 

Ο Ελεγκτής χρησιµοποιεί τεκµήρια επαλήθευσης για αυτές τις διαδικασίες, 
προκειµένου να συντάξει τις εκθέσεις και αναφορές του µε τα πραγµατικά 
ευρήµατα. Τεκµήρια επαλήθευσης αποτελούν όλες οι πληροφορίες που 
αξιοποίησε ο Ελεγκτής για να καταλήξει στις διαπιστώσεις του και 
περιλαµβάνουν την πληροφορία που περιέχεται στα λογιστικά αρχεία που 
διέπουν την Οικονοµική Έκθεση και άλλα στοιχεία (οικονοµικά και µη). 

Οι συµβατικές απαιτήσεις που σχετίζονται µε τα τεκµήρια επαλήθευσης 
είναι: 

• Οι δαπάνες πρέπει να είναι αναγνωρίσιµες, επαληθεύσιµες και 
καταχωρηµένες στα λογιστικά αρχεία του Συντονιστή και των εταίρων 
(Άρθρο 14.1.δ των Γενικών Όρων της Σύµβασης Χρηµατοδότησης). 

• Οι δαπάνες πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιµες, επαληθεύσιµες και 
ανιχνεύσιµες στα συστήµατα λογιστικής και τήρησης βιβλίων του 
Συντονιστή και των εταίρων (Άρθρο 16.1 των Γενικών Όρων). 

• Ο Συντονιστής επιτρέπει σε κάθε εξωτερικό ελεγκτή να διενεργήσει 
επαληθεύσεις στη βάση των παραστατικών για τους λογαριασµούς, των 
λογιστικών εγγράφων και κάθε άλλου εγγράφου σχετικού µε τη 
χρηµατοδότηση του έργου. Ο Συντονιστής παρέχει πρόσβαση σε όλα 
τα έγγραφα και βάσεις δεδοµένων που αφορούν στην τεχνική και 
οικονοµική διαχείριση του έργου (Άρθρο 16.2 των Γενικών Όρων). 

• Το Άρθρο 16.3 των Γενικών Όρων της Σύµβασης Χρηµατοδότησης 
παρέχει λίστα της τυπολογίας και φύσης των τεκµηρίων που ο 
Ελεγκτής βρίσκει συχνά σε επαληθεύσεις δαπανών. 

Επιπλέον για τις προαναφερθείσες διαδικασίες, τα τεκµήρια: 

• Πρέπει να είναι διαθέσιµα σε µορφή εγγράφων, είτε έντυπων είτε 
ηλεκτρονικών είτε σε οποιοδήποτε άλλο µέσο. 

• Πρέπει να είναι διαθέσιµα σε πρωτότυπα έγγραφα παρά σε φωτοτυπίες 
ή τηλετυπίες. 

• Είναι προτιµότερο να παρέχονται από ανεξάρτητες πηγές εκτός του 
οργανισµού (π.χ. ένα πρωτότυπο τιµολόγιο του προµηθευτή είναι πιο 
αξιόπιστο από ένα εσωτερικό σηµείωµα έγκρισης παραλαβής). 

• Ό,τι παράγεται εσωτερικά είναι πιο αξιόπιστο, εάν υπόκειται σε έλεγχο 
και εγκρίσεις. 

• Ό,τι πραγµατοποιείται άµεσα από τον Ελεγκτή (π.χ. επιθεώρηση των 
περιουσιακών στοιχείων) είναι πιο αξιόπιστο από τεκµήρια που 
παρέχονται έµµεσα (π.χ. έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία). 

Εάν ο Ελεγκτής εντοπίσει ότι τα παραπάνω κριτήρια για τα τεκµήρια δεν 
καλύπτονται επαρκώς, τότε πρέπει να αναφέρει τις σχετικές λεπτοµέρειες στις 
εκθέσεις του. 
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Β.2.5.  Κατανόηση των Όρων και Προϋποθέσεων της Σύµβασης 
Χρηµατοδότησης  

Ο Ελεγκτής οφείλει να κατανοήσει τους όρους και προϋποθέσεις της 
Σύµβασης Χρηµατοδότησης και πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα το Παράρτηµα 
Ι της Σύµβασης Χρηµατοδότησης (Περιγραφή του Έργου), το Παράρτηµα ΙΙ 
(Γενικοί Όροι) και το Παράρτηµα ΙV (∆ιαδικασίες Σύναψης Συµβάσεων), τα 
οποία περιλαµβάνουν τους κανόνες προµηθειών (περιλαµβανοµένων των 
κανόνων εθνικότητας και προέλευσης) για το Συντονιστή και τους εταίρους 
στο πλαίσιο των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ. Η αποτυχία συµµόρφωσης µε 
τους εν λόγω κανόνες καθιστά τις σχετικές δαπάνες µη-επιλέξιµες για 
Κοινοτική χρηµατοδότηση. Ο Ελεγκτής διασφαλίζει µε τον Συντονιστή ότι οι 
εφαρµοστέοι κανόνες εθνικότητας και προέλευσης έχουν προσδιοριστεί και 
γίνει κατανοητοί. Οι εφαρµοστέοι κανόνες εθνικότητας και προέλευσης 
διατυπώνονται για κάθε νοµική βάση στο Παράρτηµα Α2 του 
Πρακτικού Οδηγού PRAG που αφορά σε διαδικασίες σύναψης 
συµβάσεων για εξωτερικές δράσεις των ΕΚ.  

Εάν ο Ελεγκτής διαπιστώσει ότι οι όροι και προϋποθέσεις προς επαλήθευση 
δεν είναι επαρκώς σαφείς, θα πρέπει να ζητήσει διευκρινήσεις από τον 
Συντονιστή. 

 

Β.2.6.  Επιλογή ∆απανών προς Επαλήθευση  

Οι δαπάνες που αιτείται ο Συντονιστής στην Οικονοµική Έκθεση, 
κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών: 1 - Ανθρώπινοι Πόροι, 2 
- Ταξίδια, 3 - Υποδοµές, 4 - Εξοπλισµός και Προµήθειες, 5 - Γραφεία, 6 - 
Υπεργολαβίες, 7 - Λοιπά, 9 - Πρόβλεψη για Αποθεµατικό Έκτακτων ∆απανών 
και 11 - Γενικά ∆ιοικητικά Έξοδα. Οι κατηγορίες δαπανών µπορούν να 
επιµεριστούν σε υποκατηγορίες (π.χ. 1.1 - Τεχνικό Προσωπικό). 

Οι υποκατηγορίες δαπανών µπορούν να αναλυθούν περαιτέρω σε 
µεµονωµένες δαπάνες ή οµάδες δαπανών µε ίδια ή όµοια χαρακτηριστικά. Η 
µορφή και η φύση των παραστατικών (π.χ. πληρωµή, σύµβαση, τιµολόγιο) 
και ο τρόπος καταχώρησης της δαπάνης ποικίλουν ανάλογα µε την 
τυπολογία και τη φύση της δαπάνης και τις υποκείµενες πράξεις και 
συναλλαγές. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν τη λογιστική (ή οικονοµική) αξία των υποκείµενων πράξεων 
και συναλλαγών ανεξάρτητα από την τυπολογία και φύση των σχετικών 
πράξεων και συναλλαγών. 

Η αξία πρέπει να είναι ο πρωτεύων παράγοντας που χρησιµοποιείται από τον 
Ελεγκτή για την επιλογή δαπανών ή οµάδων δαπανών προς επαλήθευση. Ο 
Ελεγκτής επιλέγει δαπάνες υψηλής αξίας, ώστε να διασφαλίσει την επαρκή 
κάλυψη των δαπανών. 

Β.2.7.  Κάλυψη Επαλήθευσης ∆απανών 

Ο Ελεγκτής εφαρµόζει τις αρχές και τα κριτήρια που ορίζονται στη συνέχεια 
κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή των ειδικών διαδικασιών επαλήθευσης 
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µιας συγκεκριµένης δαπάνης, σύµφωνα µε όσα περιγράφηκαν στην 
παράγραφο Β.2.3.  

Η επαλήθευση από τον Ελεγκτή και η κάλυψη της επαλήθευσης δαπανών 
δεν σηµαίνει απαραίτητα την πλήρη και εξαντλητική επαλήθευση όλων των 
δαπανών που περιλαµβάνονται σε µια συγκεκριµένη κατηγορία ή 
υποκατηγορία. Ο Ελεγκτής πρέπει να διασφαλίσει µια συστηµατική και 
αντιπροσωπευτική επαλήθευση. Ανάλογα µε ορισµένες προϋποθέσεις, ο 
Ελεγκτής µπορεί να επιτύχει επαρκή αποτελέσµατα επαλήθευσης για µια 
συγκεκριµένη κατηγορία ή υποκατηγορία δαπανών, εξετάζοντας έναν 
περιορισµένο αριθµό επιλεγµένων δαπανών. Ωστόσο ο Ελεγκτής οφείλει να 
ελέγξει το 100% των κατηγοριών «Υποδοµές» και «Εξοπλισµός». 

Ο Ελεγκτής µπορεί να εφαρµόσει στατιστικές τεχνικές δειγµατοληψίας για 
την επαλήθευση δαπανών σε µια συγκεκριµένη κατηγορία ή υποκατηγορία. 
Ο Ελεγκτής εξετάζει εάν ο «πληθυσµός» (δηλ. οι υποκατηγορίες δαπανών ή οι 
οµάδες δαπανών εντός των υποκατηγοριών) είναι κατάλληλος και επαρκώς 
µεγάλος (δηλ. αποτελείται από µεγάλο αριθµό δαπανών) για την 
αποτελεσµατικότητα της στατιστικής δειγµατοληψίας. 

Όπου βρίσκει εφαρµογή, ο Ελεγκτής θα πρέπει να εξηγήσει στην αναφορά 
των πραγµατικών ευρηµάτων που θα συντάξει σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
υπόδειγµα του Προγράµµατος ENPI CBC MED (βλ. Παράρτηµα ΙΙ της 
παρούσης), για ποιες κατηγορίες ή υποκατηγορίες δαπανών της οικονοµικής 
αναφοράς εφάρµοσε δειγµατοληψία, τη µέθοδο που χρησιµοποίησε, τα 
αποτελέσµατα και εάν το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό. 

Ο Βαθµός Κάλυψης ∆απανών (Expenditure Coverage Ratio – ECR) 
αντιπροσωπεύει το σύνολο των δαπανών που επαληθεύτηκαν από τον 
Ελεγκτή, εκφράζεται δε ως ποσοστό των συνολικών δαπανών που δηλώθηκαν 
από την Αναθέτουσα Αρχή στην οικονοµική αναφορά. Ο Ελεγκτής 
διασφαλίζει ότι ο συνολικός Βαθµός Κάλυψης ∆απανών είναι 
τουλάχιστον 65% (εκτός εάν σε Κράτος-Μέλος της ΕΕ απαιτείται 
100%).  

 

Β.2.8.  ∆ιαδικασίες Επαλήθευσης Επιλεγµένων ∆απανών 

Ο Ελεγκτής επιβεβαιώνει τις επιλεγµένες δαπάνες ακολουθώντας τις 
διαδικασίες που αναφέρθηκαν στην παράγραφο Β.2.3 της παρούσης και 
αναφέρει όλα τα πραγµατικά ευρήµατα και τις εξαιρέσεις που ανακύπτουν 
από αυτές τις διαδικασίες. Οι εξαιρέσεις στην επαλήθευση αναφέρονται σε 
όλες τις αποκλίσεις που βρέθηκαν κατά την εκτέλεση των προαναφερθεισών 
διαδικασιών.  

Ο Ελεγκτής προσδιορίζει το ποσό των εξαιρέσεων που εντόπισε και την 
πιθανή επίπτωση στη συνεισφορά της Κ∆Α, εάν η Κ∆Α δηλώσει τις σχετικές 
δαπάνες ως µη-επιλέξιµες (όπου βρίσκει εφαρµογή, λαµβάνοντας υπόψη το 
ποσοστό χρηµατοδότησης της Κ∆Α και την επίπτωση στις έµµεσες δαπάνες, 
π.χ. στα γενικά διοικητικά έξοδα). Ο Ελεγκτής αναφέρει όλες τις εξαιρέσεις 
που εντόπισε, συµπεριλαµβανοµένων όσων δεν µπορεί να ποσοτικοποιήσει. 
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Ο Ελεγκτής πρέπει να επαληθεύσει εάν µια συγκεκριµένη δαπάνη 
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες προµηθειών, 
εθνικότητας και προέλευσης, εξετάζοντας τα σχετικά έγγραφα της 
διαδικασίας προµήθειας και αγοράς. Αυτά τα έγγραφα σχετίζονται µε το 
άνοιγµα προσφορών, την αξιολόγηση της επιλεξιµότητας των προσφερόντων 
και τη συµµόρφωση των προσφορών, την αξιολόγηση των προσφορών και τις 
αποφάσεις αναφορικά µε την κατακύρωση της σύµβασης. Όταν εξετάζει αυτά 
τα έγγραφα, ο Ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους δείκτες κινδύνου 
του Προγράµµατος και να αναφέρει, όπου βρίσκει εφαρµογή, ποιους από 
αυτούς τους δείκτες εντόπισε. 

Ο Ελεγκτής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι δαπάνες που περιλαµβάνονται 
στην Οικονοµική Έκθεση δεν εµπεριέχουν εισφορές σε είδος. 

 

Β.3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ & ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, ως Συντονιστής του έργου MED-ROUTE, είναι 
υποχρεωµένη να υποβάλλει στην Κοινή ∆ιαχειριστική Αρχή του 
Προγράµµατος ENPI CBC MED την Ενδιάµεση και την Τελική Οικονοµική 
Έκθεση Επαλήθευσης ∆απανών για το έργο MED-ROUTE που 
συγχρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ENPI CBC MED βάσει της οικείας 
Σύµβασης Χρηµατοδότησης και σύµφωνα µε τους όρους και τις διατάξεις 
αυτής, και να διασφαλίζει ότι αυτές οι εκθέσεις βρίσκονται σε συµφωνία µε 
το σύστηµα λογιστικής παρακολούθησης και τους συναφείς λογαριασµούς 
και εγγραφές. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υπεύθυνη για την παροχή επαρκούς 
πληροφόρησης, οικονοµικής και µη φύσης, για την υποστήριξη των 
Οικονοµικών Εκθέσεων.  

Η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται ότι η ικανότητα του Ελεγκτή να εκτελεί τις 
διαδικασίες που απαιτούνται από το υπό ανάθεση έργο εξαρτώνται από την 
ίδια, και - αναλόγως των περιστάσεων - από τους εταίρους του έργου MED-
ROUTE, παρέχοντας στον Ελεγκτή πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση στο 
λογιστικό σύστηµα και τους συναφείς λογαριασµούς και εγγραφές. 

Ο Ελεγκτής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των συµπεφωνηµένων 
διαδικασιών, όπως αυτές προσδιορίζονται στο παρόν και θα περιληφθούν στη 
σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Ελεγκτή, 
και για την υποβολή αναφορών στην Αναθέτουσα Αρχή µε τα πραγµατικά 
ευρήµατα. Ως «Ελεγκτής» νοείται η ελεγκτική εταιρεία που θα συµβληθεί µε 
την Αναθέτουσα Αρχή και, πιο συγκεκριµένα, το φυσικό πρόσωπο που θα 
είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των προκηρυσσόµενων εργασιών και για την 
εκπόνηση των σχετικών αναφορών που θα ετοιµαστούν για λογαριασµό της 
ελεγκτικής εταιρείας, και ο οποίος διαθέτει την απαιτούµενη εξουσιοδότηση 
από επαγγελµατικό, νοµικό ή κανονιστικό όργανο. 

Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ελεγκτής βεβαιώνει ότι πληροί 
τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες συνθήκες: 
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• Ο Ελεγκτής ή/και η εταιρεία είναι µέλος ενός εθνικού λογιστικού ή 
ελεγκτικού οργάνου ή ιδρύµατος, το οποίο µε τη σειρά του είναι µέλος 
του International Federation of Accountants (IFAC). Για την Ελλάδα, 
αυτό το όργανο είναι το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). 

• Ο Ελεγκτής ή/και η εταιρεία είναι µέλος ενός εθνικού λογιστικού ή 
ελεγκτικού οργάνου ή ιδρύµατος. Μολονότι αυτό το όργανο ή ίδρυµα 
δεν είναι µέλος του International Federation of Accountants (IFAC), 
ο Ελεγκτής δεσµεύεται να εκτελέσει το προκηρυσσόµενο έργο 
σύµφωνα µε τα πρότυπα και τη δεοντολογία του IFAC όπως 
αποτυπώνονται στο παρόν. 

• Ο Ελεγκτής ή/και η εταιρεία είναι εγγεγραµµένοι ως θεσµικοί ελεγκτές 
σε δηµόσιο µητρώο δηµόσιου φορέα εποπτείας σε κράτος-µέλος της 
ΕΕ σύµφωνα µε τις αρχές δηµόσιας εποπτείας της Οδηγίας 
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (για 
κράτη-µέλη της ΕΕ). 

• Ο Ελεγκτής ή/και η εταιρεία είναι εγγεγραµµένοι ως θεσµικοί ελεγκτές 
σε δηµόσιο µητρώο δηµόσιου φορέα εποπτείας σε τρίτη χώρα και 
αυτό το µητρώο υπόκειται στις αρχές δηµόσιας εποπτείας που 
ορίζονται από τη νοµοθεσία της συγκεκριµένης χώρας (για τρίτες 
χώρες).  

Ο Ελεγκτής αναλαµβάνει τις σχετικές εργασίες σύµφωνα µε: 

• Το ∆ιεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ISRS) 4400 Αναθέσεις 
συµπεφωνηµένων διαδικασιών σχετικά µε οικονοµικές πληροφορίες 
[International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 
Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding 
Financial Information] που έχει εκδοθεί από το IFAC. 

• Τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Λογιστές (Code of Ethics 
for Professional Accountants) που έχει εκδοθεί από το IFAC. 
Μολονότι το ISRS 4400 προβλέπει ότι η ανεξαρτησία δεν αποτελεί 
απαίτηση για συµπεφωνηµένες διαδικασίες ανάθεσης, η Κοινή 
∆ιαχειριστική Αρχή του Προγράµµατος ENPI CBC MED απαιτεί ο 
Ελεγκτής να είναι ανεξάρτητος από την Αναθέτουσα Αρχή και να 
συµµορφούται µε τις προδιαγραφές ανεξαρτησίας του Κώδικα 
∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Λογιστές. 

 
 
 
 

Β.4. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Το έργο του Αναδόχου περιλαµβάνει την εκπόνηση και την υποβολή των 
ακόλουθων ελάχιστων παραδοτέων: 
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1. Ενδιάµεσος έλεγχος και Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Επαλήθευσης 
∆απανών για την Αναθέτουσα Αρχή  

2. Ενδιάµεσος έλεγχος και Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Οικονοµική 
Αναφορά Επαλήθευσης ∆απανών για όλους τους εταίρους του έργου 
MED-ROUTE 

3. Τελικός έλεγχος και Τελική Οικονοµική Έκθεση Επαλήθευσης 
∆απανών για την Αναθέτουσα Αρχή 

4. Τελικός έλεγχος και Τελική Ενοποιηµένη Οικονοµική Αναφορά 
Επαλήθευσης ∆απανών για όλους τους εταίρους του έργου MED-
ROUTE. 

Καθώς ο αριθµός των εκθέσεων επαλήθευσης δαπανών συνδέεται µε το 
βαθµό απορρόφησης της χρηµατοδότησης, ο Ελεγκτής ενδέχεται να κληθεί 
να προβεί σε περισσότερους ελέγχους και εκθέσεις από τα ανωτέρω 
περιγραφόµενα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Κοινής ∆ιαχειριστικής Αρχής 
του Προγράµµατος ENPI CBC MED. 

 

Β.5. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Τα παραδοτέα του Αναδόχου υποβάλλονται σύµφωνα µε το ακόλουθο 
ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα: 

1. Ενδιάµεσος έλεγχος και Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Επαλήθευσης 
∆απανών για την Αναθέτουσα Αρχή: περίπου στο 3ο τρίµηνο του 2012 

2. Ενδιάµεσος έλεγχος και Ενδιάµεση Ενοποιηµένη Οικονοµική 
Αναφορά Επαλήθευσης ∆απανών για όλους τους εταίρους του έργου 
MED-ROUTE: περίπου στο 4ο τρίµηνο του 2012 

3. Τελικός έλεγχος και Τελική Οικονοµική Έκθεση Επαλήθευσης 
∆απανών για την Αναθέτουσα Αρχή: περίπου στο 2ο τρίµηνο του 2013 

4. Τελικός έλεγχος και Τελική Ενοποιηµένη Οικονοµική Αναφορά 
Επαλήθευσης ∆απανών για όλους τους εταίρους του έργου MED-
ROUTE: µε τη λήξη του έργου. 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1.  ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.1.  Τεχνική Αξιολόγηση 

Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών που θα κριθούν αποδεκτές και 
δεν θα απορριφθούν για οποιοδήποτε λόγο σε προηγούµενο στάδιο της 
διαδικασίας διενέργειας, οι προσφορές βαθµολογούνται βάσει του Πίνακα 
Κριτηρίων Αξιολόγησης (Ενότητα 2 του παρόντος Παραρτήµατος). 

 

Κάθε επιµέρους κριτήριο βαθµολογείται µε: 

0 όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το 
συγκεκριµένο κριτήριο 

10-40 όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το 
συγκεκριµένο κριτήριο 

50-80 όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το 
συγκεκριµένο κριτήριο 

90-100 όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το 
συγκεκριµένο κριτήριο. 

 

Η συνολική βαθµολογία (Βτ) των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της 
Προσφοράς εξάγεται ως άθροισµα των επιµέρους γινοµένων της βαθµολογίας 
κάθε κριτηρίου επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. 

Για τη συνολική τεχνική βαθµολόγηση των προσφορών εφαρµόζεται ο τύπος: 

 

ΒΤ = ΒΚΜ + ΒΕΕ + ΒΠΥ 

όπου:  

ΒΤ  = Η Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς 

ΒΚΜ = Η Βαθµολογία της Κατανόησης του Έργου και Μεθοδολογικής 
Προσέγγισης 

ΒΕΕ = Η Βαθµολογία της Επάρκειας της Οµάδας Έργου 

ΒΠΥ = Η Βαθµολογία του Προγραµµατισµού Υλοποίησης. 

 

1.2.  Οικονοµική Αξιολόγηση 

Για τη συγκριτική βαθµολόγηση των οικονοµικών προσφορών που θα 
κριθούν αποδεκτές και δεν θα απορριφθούν σε προηγούµενο στάδιο της 
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διαδικασίας διενέργειας, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διαµορφώνει το συνολικό 
προσφερόµενο κόστος κάθε προσφοράς, το οποίο ορίζεται από τον τύπο: 

 

ΒΚ    =    ΚΠ 

όπου:      

ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς 

ΚΠ   = το συνολικό κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών.  

 

1.3.  Ολοκλήρωση Αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης κατά τα 
προηγούµενα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατατάσσει τις προσφορές σε 
Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού: 

 

Β = 0,80 * (ΒΤ / ΒΜΑΧ) + 0,20 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β  = ο τελικός βαθµός της προσφοράς 

ΒΤ  = ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου 
αναδόχου  

ΒΜΑΧ  = ο βαθµός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ  = το συνολικό κόστος της οικονοµικής προσφοράς 

ΒΜΙΝ  = το συνολικό κόστος της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς. 

 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη µε 
το µεγαλύτερο βαθµό Β, θεωρείται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά. 

 
 
 
 
 
 

2.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ι. Κατανόηση του Έργου και Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΒΚΜ) 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1.  
Κατανόηση απαιτήσεων έργου - Μεθοδολογία και 
µέσα για την υλοποίηση του έργου 

60% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΚΜ) 60% 

 

ΙΙ. Επάρκεια Οµάδας Έργου (ΒΕΕ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1.  
Πληρότητα και επάρκεια σχήµατος οργάνωσης 
οµάδας έργου και κατανοµής εργασιών 

30% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΕΕ) 30% 

 

ΙΙΙ. Προγραµµατισµός Υλοποίησης (ΒΠΥ) 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1.  
Φάσεις - Παραδοτέα έργου - Χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης έργου 

10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΒΠΥ) 10% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

HOW TO USE THIS MODEL REPORT? All text highlighted in yellow in this model report is for instruction only and auditors 

should remove it after use. Information requested in the following form <……..> (e.g. <name of the beneficiary> must be completed 

by the auditor. 

 

<To be printed on AUDITOR'S letterhead> 

 

Report for an Expenditure Verification of a Grant Contract  
EXTERNAL ACTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITY 

<Title of and number of the Grant Contract > 

 
 

TABLE OF CONTENTS 

 

 

REPORT OF FACTUAL FINDINGS ................................................................................................. Χ 

1 INFORMATION ABOUT THE GRANT CONTRACT........................................................... Χ 

2 PROCEDURES PERFORMED AND FACTUAL FINDINGS ............................................... Χ 

ANNEX 1 FINANCIAL REPORT FOR THE GRANT CONTRACT ......................................... Χ 

ANNEX 2 TERMS OF REFERENCE EXPENDITURE VERIFICATION ................................ Χ 

 

Report of Factual Findings 
 

<Name of contact person(s)>, < Position> 

< Beneficiary’s name> 

<Address> 

 

<dd Month yyyy> 

Dear <Name of contact person(s)> 

In accordance with the terms of reference dated <dd Month yyyy> that you agreed with us, we 

provide our Report of Factual Findings (“the Report”), with respect to the accompanying Financial 

Report for the period covering <dd Month yyyy - dd Month yyyy> (Annex 1 of this Report). You 

requested certain procedures to be carried out in connection with your Financial Report and the 

Grant Contract financed under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme concerning 

<title and number of the contract>, the ‘Grant Contract’. 

Objective 

Our engagement was an expenditure verification which is an engagement to perform certain 

agreed-upon procedures with regard to the Financial Report for the Grant Contract between you 

and the Joint Managing Authority of the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme (the 

JMA). The objective of this expenditure verification is for us to carry out certain procedures to 

which we have agreed and to submit to you a report of factual findings with regard to the 

procedures performed.  
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Standards and Ethics 

Our engagement was undertaken in accordance with: 

- International Standard on Related Services (‘ISRS’) 4400 Engagements to perform Agreed-

upon Procedures regarding Financial Information as promulgated by the International 

Federation of Accountants (‘IFAC);  

- the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the IFAC. Although ISRS 4400 

provides that independence is not a requirement for agreed-upon procedures engagements, the 

Contracting Authority requires that the auditor also complies with the independence 

requirements of the Code of Ethics for Professional Accountants. 

Procedures performed 

As requested, we have only performed the procedures listed in Annex 2A of the terms of reference 

for this engagement (see Annex 2 of this Report).  

These procedures have been determined solely by the JMA and the procedures were performed 

solely to assist the JMA in evaluating whether the expenditure claimed by you in the accompanying 

Financial Report is eligible in accordance with the terms and conditions of the Grant Contract. 

Because the procedures performed by us did not constitute either an audit or a review made in 

accordance with International Standards on Auditing or International Standards on Review 

Engagements, we do not express any assurance on the accompanying Financial Report. 

Had we performed additional procedures or had we performed an audit or review of the financial 

statements of the Beneficiary in accordance with International Standards on Auditing, other matters 

might have come to our attention that would have been reported to you. 

Sources of Information 

The Report sets out information provided to us by you in response to specific questions or as 

obtained and extracted from your accounts and records. 

Factual Findings 

The total expenditure which is the subject of this expenditure verification amounts to <xxxxxx> €.  

The Expenditure Coverage Ratio is <xx%>. This ratio represents the total amount of expenditure 

verified by us expressed as a percentage of the total expenditure which has been subject of this 

expenditure verification. The latter amount is equal to the total amount of expenditure reported by 

you in the Financial Report and claimed by you for deduction from the total sum of pre-financing 

under the Grant Contract as per your Request for Payment of <dd Month yyyy>. 

We report the details of our factual findings which result from the procedures that we performed in 

Chapter 2 of this Report.  

Use of this Report 

This Report is solely for the purpose set forth in the above objective.  

This report is prepared solely for your own confidential use and solely for the purpose of 

submission by you to the JMA in connection with the requirements as set out in Article 15 of the 

General Conditions of the Grant Contract. This report may not be relied upon by you for any other 

purpose, nor may it be distributed to any other parties. 
 

The JMA is not a party to the agreement (the terms of reference) between you and us and therefore 

we do not owe or assume a duty of care to the JMA who may rely upon this expenditure 

verification report at its own risk and discretion. The JMA can assess for itself the procedures and 

findings reported by us and draw its own conclusions from the factual findings reported by us. 
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The JMA may only disclose this Report to others who have regulatory rights of access to it in 

particular the European Commission [Delete if the Commission is the Contracting Authority], the 

European Anti Fraud Office and the European Court of Auditors. 

This Report relates only to the Financial Report specified above and does not extend to any of your 

financial statements. 

We look forward to discussing our Report with you and would be pleased to provide any further 

information or assistance which may be required. 

Yours sincerely 

 

<dd Month yyyy>, 

 

<Name of the Auditor> 
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1 INFORMATION ABOUT THE GRANT CONTRACT 

[Chapter 1 should include a brief description of the Grant Contract and the Project, the Beneficiary/ implementing 

structure and key financial/budget information. (maximum 1 page)]  

2 PROCEDURES PERFORMED AND FACTUAL FINDINGS 

We have performed the specific procedures listed in Annex 2A of the terms of reference for the 

expenditure verification of the Grant Contract ('ToR') . These procedures cover: 

1 General Procedures 

2 Procedures to verify conformity of Expenditure with the Budget and Analytical Review 

3 Procedures to verify selected Expenditure 

We have applied the rules for selection of expenditure and the principles and criteria for 

verification coverage as set out in Annex 2B (sections 3 and 4) of the ToR for this expenditure 

verification.  

[Explain here difficulties or problems encountered if any] 

The total expenditure verified by us amounts to <xxxx> € and is summarised in the table below. 

The overall Expenditure Coverage Ratio is <xx%>.  

[Provide here a summary table of the Financial Report in Annex 1, presenting for each (sub) 

heading the total expenditure amount reported by the Beneficiary, the total expenditure amount 

verified and the percentage of expenditure covered] 

We have verified the selected expenditure as shown in the above summary table and we have 

carried out, for each expenditure item selected, the verification procedures specified at point 3.1 to 

3.7 of Annex 2A of the ToR for this expenditure verification. 

We report our factual findings resulting from these procedures below: 

1. General Procedures 

 

1.1 Terms and Conditions of the Grant Contract 

We have obtained an understanding of the terms and conditions of this Grant Contract in 

accordance with the guidelines in Annex 2B (section 2) of the ToR. 

[Describe factual findings and specify errors and exceptions. Procedures 1.1 - 1.5 in Annex 2A] 

1.2 Financial Report for the Grant Contract  
 

1.3 Rules for Accounting and Record keeping  

1.4 Reconciling the Financial Report to the Beneficiary's Accounting System and 

Records 

1.5 Exchange Rates   

2. Procedures to verify conformity of Expenditure with the Budget and Analytical 

Review 

2.1 Budget of the Grant Contract 

2.2 Amendments to the Budget of the Grant Contract 

[Describe factual findings and specify errors and exceptions. Procedures 2.1 – 2.2 in Annex 2A] 

3 Procedures to verify selected Expenditure 
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We have reported further below all the exceptions resulting from the verification procedures 

specified at point 3.1 – to 3.7 of Annex 2A of the ToR for this expenditure verification insofar 

these procedures did apply to the selected expenditure item. 

We have quantified the amount of the verification exceptions found and the potential impact on the 

JMA contribution, should the JMA declare the expenditure item(s) concerned ineligible (where 

applicable taking into account the percentage of funding of the JMA and the impact on indirect 

expenditure (e.g. administrative costs)). We have reported all exceptions found including the ones 

of which we cannot quantify the amount of the verification exception found and the potential 

impact on the JMA contribution. 

[Specify for which expenditure amounts / items exceptions between facts and criteria were found, 

the nature of the exception – this means which of the specific condition or conditions described at 

point 3.1 to 3.7 of Annex 2A of the ToR were not respected. Quantify the amount of the verification 

exception found and the potential impact on the JMAe contribution, should the JMA declare the 

expenditure item(s) concerned ineligible] 

3.1 Eligibility of Costs  

We have verified, for each expenditure item selected, the eligibility criteria set out at procedure 3.1 

in Annex 2A of the ToR for this expenditure verification.  

[Describe factual findings and specify errors and exceptions. Procedure 3.1 in Annex 2A: 

eligibility of costs and the eligibility criteria (1) to (9). Example: we found that an expenditure 

amount of 6.500 € included in subheading 4.3 (Computer hardware/software) of the Financial 

Report was not eligible. An amount of 2.000€ related to expenditure incurred outside the 

implementation period. Supporting evidence was not available for 3 transactions totalling 1.200€. 

The required procurement rules for purchases of office computers for 3.300€ were not respected. 

(Note: relevant details such as accounting record references or documents should be provided).] 

3.2 Eligibility of Direct Costs (Article 14.2) 

3.3 Provision for Contingency Reserve (Article 14.3) 

3.4 Administrative costs (Article 14.4) 

3.5 Contributions in kind (Article 14.5) 

3.6 Non-eligible costs (Article 14.6) 

3.7 Revenues of the Project 

[Describe factual findings and specify errors and exceptions. Procedures 3.2 - 3.7 in Annex 2A] 

 

ANNEX 1 FINANCIAL REPORT FOR THE GRANT CONTRACT 

[Annex 1 should include the Beneficiary's financial report for the Grant Contract which has been the subject of the 

verification. The financial report should be dated and indicate the period covered.] 

ANNEX 2 TERMS OF REFERENCE EXPENDITURE VERIFICATION 

[Annex 2 should include a signed and dated copy of the terms of reference for the expenditure verification of this Grant 

Contract including Annex 1 (information about the Grant Contract) and Annex 2A (Listing of the specific procedures to 

be performed).] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ 
ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

I the undersigned... 

as external auditor of the following organization. 

in charge to verify the expenditures of the Project. 

financed under the First Call for Proposals of the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin 
Programme. 

 

Declare that 

 

I hereby agree/(fulfill) to the terms set in the Annex VII “Terms of Reference for an 
Expenditure Verification of a Grant Contract - External Actions of the European 
Community” and I confirm to meet the following condition (mark at least one): 

� The Auditor and/or the firm is a member of a national accounting or auditing body 
or institution which in turn is member of the International Federation of 
Accountants (IFAC). 

� The Auditor and/or the firm is a member of a national accounting or auditing body 
or institution. Although this organisation is not member of the IFAC, the Auditor 
commits him/herself to undertake this engagement in accordance with the IFAC 
standards and ethics set out in these ToR. 

� The Auditor and/or the firm is registered as a statutory auditor in the public register 
of a public oversight body in an EU member state in accordance with the principles 
of public oversight set out in Directive 2006/43/EC of the European Parliament and 
of the Council (this applies to auditors and audit firms based in an EU Member 
State). 

� The Auditor and/or the firm is registered as a statutory auditor in the public register 
of a public oversight body in a third country and this register is subject to principles 
of public oversight as set out in the legislation of the country concerned (this 
applies to auditors and audit firms based in a third country). 

 

I acknowledge that untruthful/false declarations, in addition to the administrative sanctions 
and the request of refunding unduly received contribution charged with the interests, can 
also be prosecuted under the penal code. 

 

____________________________  ______________________________ 

Place and date    Signature and Stamp 

 


