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ΘΔΜΑ: πγθξφηεζε Οξγάλσλ Διέγρνπ εληαγκέλσλ Πξάμεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο Πξφζθιεζεο 58 «Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ (e-business)» κε Κσδηθφ ΟΠ3017 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ήπεηξνο 2014-2020». 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΗΠΔΙΡΟΤ 

 
 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1.    Σν Ν. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020» (ΦΔΚ 265/Α΄/23.12.2014). 

2.   Σελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ κε αξηζκφ C (2014)10172 final./18.12.2014 πνπ αθνξά 

ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Π. «Ήπεηξνο 2014-2020». 

3.   Σελ αξ. 137/2014 Απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Ησαλλίλσλ, κε ηελ νπνία έγηλε ε 

αλαθήξπμε ηνπ εθιεγκέλνπ Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ θαη ησλ εθιεγκέλσλ ηαθηηθψλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθψλ πκβνχισλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

4.   Σν Π.Γ. 140/27.10.2010 «Οξγαληζκφο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ» (ΦΔΚ 233/Α΄/27.12.2010) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ αξ. 202855/30.12.2016 (ΦΔΚ 4400/Β΄/30.12.2016). 

5.    Σνλ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄/7.7.2010). 

6.    Σελ αξ. 746/2017(ΦΔΚ 1107/Β΄/30.3.2017) Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 3343/15.12.2017 Απφθαζε θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

εθρσξνχληαη ζηελ Γηεχζπλζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

αξκνδηφηεηεο δηαρείξηζεο κέξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο σο Δλδηάκεζν Φνξέα. 

7.    Σελ απφ 14.10.2016 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Ήπεηξνο», κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε κεζνδνινγία, ε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πξνζθιήζεσλ θαη ησλ εληάμεσλ θαη νη 

ηεζέληεο θαη’ έηνο ζηφρνη, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ ηεο ελ 

ιφγσ δξάζεο. 

8.  Σελ αξ. 41744/ΔΤΚΔ644/17.4.2018 (ΑΓΑ: ΩΗΥΩ465ΥΗ8-Φ1) Πξφζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ γηα Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ (e-business), ζην 

                                    

                    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                      ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ 

   Γ/ΝΗ ΑΝAΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

                     ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ 

TΜΖΜΑ: ΚΗΝΖΣΡΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Σασ. Γ/νζη: Γηνηθεηήξην-Πιαηεία Πχξξνπ 1/452 21- Ησάλληλα 

Πληποθοπίερ: Δπηπρία Μπνχκπα 

Σηλ: 2651364305 

Fax: 2651025674 

E-mail: e.boumpa@php.gov.gr 

  

  
      ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 21  -  1  - 2019 

      Απ. Ππ. : 7010/230 

       

       

        Ππορ: Π.Γ. 

 

mailto:e.boumpa@php.gov.gr
ΑΔΑ: ΨΤΘ27Λ9-Ε6Ν



 

2 
 

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ήπεηξνο» 2014-2020. 

9.  Σελ αξ. 64008/ΔΤΚΔ1021/14.6.2018 (ΑΓΑ: Ω42Ε465ΥΗ8-3ΞΓ) 1
ε
 ηξνπνπνίεζε Πξφζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ γηα Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ 

(e-business), ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ήπεηξνο» 2014-2020. 

10.  Σελ  αξ. 69584/ΔΤΚΔ1092/27.6.2018 (ΑΓΑ: 94EY465XI8-ΓΛΠ) 2
ε
 ηξνπνπνίεζε 

Πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ γηα 

Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ (e-business), ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Ήπεηξνο» 

2014-2020. 

11. Σελ αξ. 189140/6360/21.12.2018 (ΑΓΑ: 977Π7Λ9-ΖΘΠ ) Οξζή Δπαλάιεςε Απφθαζεο 

Πεξηθεξεηάξρε Ζπείξνπ γηα Έληαμε Πξάμεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο 

«Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ (e-business)» κε Κσδηθφ ΟΠ 3017 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Ήπεηξνο» 2014-2020, φπσο απηή ηζρχεη. 

12. Σνλ Οδεγφ-Δγρεηξίδην Γηαδηθαζηψλ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ 

πγρξεκαηνδνηνχκελσλ γηα ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΣΠΑ, ΔΚΣ θαη ην Σ ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ «Δπελδχζεηο ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε» πνπ αθνξά ζηηο Κξαηηθέο Δληζρχζεηο. 

13. Σελ αξ. 5640/385/17.01.2019 Απφθαζε Γ/λζεο Γηνίθεζεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ πεξί αλάζεζεο θαζεθφλησλ ειεγθηνχ ζηνλ ππάιιειν Γθαηδηάλε 

Γεψξγην ηνπ Απνζηφινπ ζηα πιαίζηα ηεο Πξφζθιεζεο 58 ηνπ ΔΠ « Ήπεηξνο» 2014-2020. 

14. Σν ππάξρνλ πξνζσπηθφ θαη ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ. 

 

 

Αποθαζίζει 

Σε ζπγθξφηεζε Οπγάνων Δλέγσος επαλήθεςζηρ έπγων/ενηαγμένων ππάξεων ζηο 

πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ 58 «Ηλεκηπονικό Δπισειπείν (e-business)» κε Κσδηθφ 

ΟΠ3017 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ήπεηξνο» 2014-2020 σο εμήο: 

Α Όπγανο Δλέγσος 

1. Δςηςσιάδηρ Γεώπγιορ, ππάιιεινο κε βαζκφ Α΄ ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

2. Υπιζηοδούλος Κωνζηανηίνορ, ππάιιεινο κε βαζκφ Α΄ ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

3. Γκαηζιάνηρ Γεώπγιορ, αλ. πξντζηάκελνο κε βαζκφ Β΄ ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. 

Ησαλλίλσλ 

 

Β  Όπγανο Δλέγσος 

1.  Γεωπγίος Αναζηαζία, ππάιιεινο κε βαζκφ Α΄ ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ  

2. Κωζηάκηρ Γεώπγιορ, ππάιιεινο κε βαζκφ Α΄ ηεο Γ/λζεο Αλαπηπμηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ  

3. Κςπιακοπούλος Μαπία, αλ. πξντζηακέλε κε βαζκφ Α΄ ηεο Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ.11.2.2.ηη ηεο 

Πξφζθιεζεο 58 κέζσ δηνηθεηηθήο ή θαη επηηφπηαο επαιήζεπζεο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ 

Γηθαηνχρνπ. 

 Ζ επαιήζεπζε αθνξά ζηελ επηβεβαίσζε ηεο επηιεμηκφηεηαο ησλ 
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πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επέλδπζεο, ζηελ πηζηνπνίεζή ηνπο, 

ζην εχινγν ηνπ θφζηνπο απηψλ, ζηελ θαηαβνιή ηεο αλαινγνχζαο επηρνξήγεζεο θαζψο θαη 

ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο Απφθαζεο Έληαμεο. 

Καηά ηελ επαιήζεπζε: 

- γίλεηαη έιεγρνο ηεο επηιεμηκφηεηαο, ηεο νξζφηεηαο, ηεο ζθνπηκφηεηαο, ηεο εγθπξφηεηαο 

θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο θαζψο θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ 

δαπαλψλ  

- δηαπηζηψλεηαη ε νξζή θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζηηο αληίζηνηρεο Καηεγνξίεο Γαπαλψλ θαη 

αλά πνζνηηθφ ζηνηρείν 

-    επηβεβαηψλεηαη ην εχινγν ηνπ θφζηνπο 

-  γίλεηαη έιεγρνο  έθδνζεο  ησλ πξσηφηππσλ παξαζηαηηθψλ θαη εμφθιεζεο ησλ δαπαλψλ, 

ησλ πξσηφηππσλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη κε 

εηδηθή  ζθξαγίδα, πνπ θέξεη ην ηίηιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Διέγρνληαη επίζεο θαη 

αληίζηνηρα ηεξνχκελα ζηνηρεία απφ ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ησλ πξάμεσλ αλάινγα κε ηελ 

ηεξνχκελε θαηεγνξία ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα λα επηβεβαησζεί ε νξζή εθηέιεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληηθείκελνπ (π.ρ. βηβιία εζφδσλ εμφδσλ, θαξηέιεο πξνκεζεπηψλ, 

εκεξνιφγηα θιπ) 

-  πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε λα ηεθκεξηψλεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη αλαιπηηθά ε φπνηα 

πεξηθνπή. 

Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηελέξγεηα ηεο επαιήζεπζεο ηνπ έξγνπ (ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ), ν ηξφπνο θάιπςεο ηπρφλ εθθξεκνηήησλ, ην ρξνλνδηάγξακκα θ.α.  

αλαθέξνληαη ζηελ Πξφζθιεζε.  

 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθξηηφηεηαο θαη ηελ απνθπγή νπνηαζδήπνηε πεξίπησζεο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ, πξηλ ηελ αλάζεζε ζηηο Οκάδεο επηκέξνπο πξνο έιεγρν έξγσλ, 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηα θπζηθά πξφζσπα-κέιε ησλ Οκάδσλ δειψζεηο: 

α) κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 

β) κε ζπκκεηνρήο ζε πξνεγνχκελν ζηάδην επηινγήο παξαθνινχζεζεο ηεο ειεγρφκελεο 

πξάμεο. 

 Ζ Γ/λζε Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ ζα πξνβεί ζηελ αλάζεζε ησλ 

εληαγκέλσλ έξγσλ ζηα Όξγαλα Διέγρνπ, κε αλαθνξά ζην είδνο ηνπ ειέγρνπ (δηνηθεηηθφο ή 

θαη επηηφπηνο) κεηά απφ αίηεκα επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο ησλ δηθαηνχρσλ ζπλνδεπφκελα 

απφ ηα αλαγθαία πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ 

Πξφζθιεζε. 

 

                                                     

                                                                                     Ο ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΗΠΔΙΡΟΤ 
 

 

 

                                                                                     ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΚΑΥΡΙΜΑΝΗ 

Αποδέκηερ ππορ ενέπγεια 

       - ΔΙΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
       - Μέλη Οργάνων Ελέγχου 
 

Αποδέκηερ ππορ κοινοποίηζη 

ΔΤΓ  Δ.Π  ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΖΠΔΗΡΟΤ 

ΔΙΑΠ ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗ
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