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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Μελέτη και ενσωμάτωση των νέων δομών,
προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μπορέσουν να αποτυπωθούν στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΟΠΣ –ΔΔΕ)» με κωδικό MIS 5001237»
Το Υπούργειώο Οικονομικώών προτιώθεται να αναθεώ σει με τη διαδικασιώα της απεύθειώας αναώ θεσης το έργο «Μελέτη και
ενσωμάτωση των νέων δομών, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μπορέσουν να
αποτυπωθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΟΠΣ –
ΔΔΕ)» με κωδικό MIS 5001237», με κριτηώ ριο κατακύώ ρώσης την πλεώ ον σύμφεώ ρούσα οικονομικηώ προσφοραώ βαώ σει
τιμηώ ς σε εκτεώ λεση τού Υποεώ ργού 3 τού εώ ργού «Ολοκληρώμεώ νο Πληροφοριακοώ Σύώ στημα Διαχειώρισης Δημοσιονομικώών
Ελεώ γχών» τού Επιχειρησιακούώ Προγραώ μματος «Μεταρρύώ θμιση Δημοσιώού Τομεώ α 2014-2020»
Α. Προϋπολογισμός
Ο προύϋ πολογισμοώ ς τού εώ ργού ανεώ ρχεται στο ποσοώ τών δώώδεκα χιλιαώ δών οκτακοσιώών εύρώώ (12.800,00€)
σύμπεριλαμβανομεώ νού ΦΠΑ 24% (Προύϋ πολογισμοώ ς χώριώς ΦΠΑ 10.322,58€ + 2.477,42 Φ.Π.Α).
Η δαπαώ νη θα βαρύώ νει τις πιστώώσεις τού Προύϋ πολογισμούώ Δημοσιώών Επενδύώ σεών ΣΑΕ 451/1στην οποιώα ενταώ χθηκε το
Έργο/Πραώ ξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ» , με
εναώ ριθμο κώδικοώ πραώ ξης 2017ΣΕ4511004/MIS 5001237.
Β. Αντικείμενο έργου
Μελεώ τη και ενσώμαώ τώση τών νεώ ών δομώών, προκειμεώ νού να απλοποιηθούώ ν οι διαδικασιώες και να μπορεώ σούν να
αποτύπώθούώ ν στο Ολοκληρώμεώ νο Πληροφοριακοώ Σύώ στημα Διαχειώρισης Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών (ΟΠΣ –ΔΔΕ), οώ πώς
περιγραώ φεται αναλύτικαώ στο Παραώ ρτημα A΄ της παρούώ σας.
Γ. Κατάθεση προσφορών


Οι προσφορεώ ς αποστεώ λλονται ηώ κατατιώθενται σε κλειστοώ σφραγισμεώ νο φαώ κελο εώ ώς και την 24η/10/2018, ημέρα
Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00, στο πρώτοώ κολλο της Δ/νσης Προμηθειώών, Διαχειώρισης Υλικούώ και Υποδομώών,
Πειραιώώς & Κολώνούώ 2, Αθηώ να (γραφειώο 119). Οι προσφορεώ ς θα φεώ ρούν τα καώ τώθι στοιχειώα :
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΟΥΝ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ»




Προσφορεώ ς πού πρώτοκολλούώ νται μεταώ την παραπαώ νώ ημερομηνιώα και ώώρα δεν λαμβαώ νονται ύποώ ψη.
Καταώ την ύποβοληώ τούς οι προσφορεώ ς θα σύνοδεύώ ονται και αποώ εώ γγραφο ύποβοληώ ς για την πρώτοκοώ λλησηώ τούς.
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Οι ύποβαλλοώ μενες προσφορεώ ς ισχύώ ούν και δεσμεύώ ούν τούς προσφεώ ροντες για εώ ξι (6) μηώ νες, προθεσμιώα πού αρχιώζει
αποώ την επομεώ νη της ημερομηνιώας καταώ θεσης τών προσφορώών.

Δ. Σύνταξη προσφορών
Προσφορεώ ς γιώνονται δεκτεώ ς μοώ νο για το σύώ νολο τού εώ ργού, οώ πώς αύτοώ περιγραώ φεται στο Παραώ ρτημα Α.
Η οικονομικηώ προσφοραώ τών ύποψηφιώών αναδοώ χών θα περιλαμβαώ νει τις νοώ μιμες κρατηώ σεις καθώώς και καώ θε αώ λλη
δαπαώ νη για την παροχηώ τών ύπηρεσιώών.
Ε. Φάκελος προσφοράς
Στο φαώ κελο της προσφοραώ ς τοποθετούώ νται οώ λα τα απαιτούώ μενα δικαιολογητικαώ ώς ακολούώ θώς :

αντιώγραφο ποινικούώ μητρώώού, ασφαλιστικηώ και φορολογικηώ ενημεροώ τητα

τεχνικηώ προσφοραώ πού θα σύνταχθειώ σύώ μφώνα με τις απαιτηώ σεις πού οριώζονται στο Παραώ ρτημα Α

καθώώς και σφραγισμεώ νος φαώ κελος οικονομικηώ ς προσφοραώ ς
Δεν γιώνονται δεκτεώ ς ανοικτεώ ς ηώ εναλλακτικεώ ς προσφορεώ ς
Ζ. Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρώμηώ της αξιώας τών παρεχοώ μενών ύπηρεσιώών θα γιώνεται σε Εύρώώ, με εώ κδοση επιταγηώ ς στο οώ νομα τού
δικαιούώ χού, με την προσκοώ μιση τών νομιώμών παραστατικώών και δικαιολογητικώών πού προβλεώ πονται αποώ τις
ισχύώ ούσες διαταώ ξεις καταώ το χροώ νο πληρώμηώ ς, καθώώς και καώ θε αώ λλού δικαιολογητικούώ πού τύχοώ ν ηώ θελε ζητηθειώ αποώ
τις αρμοώ διες ύπηρεσιώες πού διενεργούώ ν τον εώ λεγχο και την πληρώμηώ .
Αποώ το καθαροώ ποσοώ της αξιώας τών ύποώ προμηώ θεια ειδώών θα παρακρατηθειώ ύποχρεώτικαώ φοώ ρος εισοδηώ ματος σε
ποσοστοώ 8%, βαώ σει τού Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) αώ ρθρο 64 περιώ παρακραώ τησης φοώ ρού εισοδηώ ματος,
Επιώ της σύνολικηώ ς σύμβατικηώ ς αξιώας μη σύμπεριλαμβανομεώ νού Φ.Π.Α. επιβαώ λλονται οι καώ τώθι κρατηώ σεις :
α) 0,06216% ύπεώ ρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ηώ τοι: 0,06% ύπεώ ρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποιώα επιβαρύώ νεται με Χαρτοώ σημο 3% και Ο.Γ.Α.
Χαρτοσηώ μού 20%, σύώ νολο: 0,06216%.
β) 0,06216% ύπεώ ρ Α.Ε.Π.Π., ηώ τοι: 0,06% ύπεώ ρ Α.Ε.Π.Π., η οποιώα επιβαρύώ νεται με Χαρτοώ σημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσηώ μού
20%, σύώ νολο: 0,06216%.
Η παρούώ σα θα αναρτηθειώ στην ιστοσελιώδα της Γενικηώ ς Γραμματειώας Πληροφοριακώών Σύστημαώ τών (www.gsis.gr) και
στην ιστοσελιώδα τού Υπούργειώού Οικονομικώών (www.minfin.gr) για χρονικοώ διαώ στημα τούλαώ χιστον 15 ημερώών βαώ σει
της Υ.Α. ύπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ Β 3521 1.11.2016).
Εισηγητής

Προϊστάμενος
Τμήματος

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ :
Παραώ ρτημα Α’ «Τεχνικεώ ς Προδιαγραφεώ ς»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.

Αύτοτελεώ ς Τμηώ μα Στρατηγικηώ ς, Προγραμματισμούώ & Διαχειώρισης εώ ργών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
1.

Περιγραφή του φορέα για τον οποίο προορίζεται το έργο
Το εώ ργο αφοραώ στη Γενικηώ Διεύώ θύνση Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών καθώώς και στη Γενικηώ Διεύώ θύνση

Ελεώ γχών Σύγχρηματοδοτούώ μενών Προγραμμαώ τών (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) με τη μορφηώ και τις αρμοδιοώ τητες οώ πώς αύτεώ ς
αποτύπώώνονται στο Π.Δ. 142 (ΦΕΚ 181 Α΄/23.11.2017). Οι αναφεροώ μενες Γενικεώ ς Διεύθύώ νσεις ύπαώ γονται στη
Γενικηώ Γραμματειώα Δημοσιονομικηώ ς Πολιτικηώ ς.
I.

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
Οι στρατηγικοιώ σκοποιώ της Γενικηώ ς Διεύώ θύνσης Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών ειώναι οι ακοώ λούθοι:


Η διασφαώ λιση της χρηστηώ ς δημοσιονομικηώ ς διαχειώρισης τού Κρατικούώ Προύϋ πολογισμούώ και τού προύϋ πολογισμούώ τών φορεώ ών οώ πώς αύτοιώ καθοριώζονται με τη διαδικασιώα τού αώ ρθρού 3 τού ν. 3492/2006
(Α' 210), στο πλαιώσιο και τών οριζομεώ νών στην περιώπτώση (ιδ) τού αώ ρθρού 21 τού ν.4270/2014,
καθώώς και στο ν.4182/2013.



Η παροχηώ επαρκούώ ς διαβεβαιώώσης ηώ η διατύώ πώση επιφύλαώ ξεών για το σύώ νολο ηώ μεώ ρούς τού
σύστηώ ματος διαχειώρισης και ελεώ γχού τών δημοσιονομικώών τού Κραώ τούς προς τον Υπούργοώ
Οικονομικώών.
Η Γενικηώ Διεύώ θύνση Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών διαρθρώώνεται ώς εξηώ ς:



Αύτοτελεώ ς Τμηώ μα Νομικηώ ς Υποστηώ ριξης



Διεύώ θύνση Σχεδιασμούώ Μεθοδολογιώας και Επιβοληώ ς Κύρώώσεών



Διεύώ θύνση Προγραμματισμούώ και Σύντονισμούώ Ελεώ γχών



Δημοσιονομικεώ ς Υπηρεσιώες Εποπτειώας και Ελεώ γχού

Ειδικοώ τερα :
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Το Αύτοτελεώ ς Τμηώ μα Νομικηώ ς Υποστηώ ριξης ύπαώ γεται απεύθειώας στον προιϋσταώ μενο της

Γενικηώ ς

Διεύώ θύνσης Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών και οι αρμοδιοώ τητεώ ς τού ειώναι οι καώ τώθι:


Η παροχηώ ύποστηώ ριξης στις Διεύθύώ νσεις της παρ. 2 τού αώ ρθρού 52 και τις Δ.Υ.Ε.Ε. για νομικαώ θεώ ματα
πού προκύώ πτούν σε οώ λα τα σταώ δια τών ελεώ γχών (προετοιμασιώα, διενεώ ργεια ελεώ γχού, παρακολούώ θηση).



Η εκποώ νηση και η εώ κδοση τού Κώώδικα Δεοντολογιώας Δημοσιονομικώών Ελεγκτώών κατ' εφαρμογηώ τών
διαταώ ξεών τού ν. 3492/2006.



Η σύώ νταξη προταώ σεών σύμπληώ ρώσης ηώ /και τροποποιώησης τών νομοθετικώών ρύθμιώσεών πού αφορούώ ν
τη Γενικηώ Διεύώ θύνση Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών, σε σύνεργασιώα με τις καθ' ύώ λην αρμοώ διες Διεύθύώ νσεις
τού Γ.Λ.Κ. και η μεώ ριμνα για την προώώθηση και δημοσιώεύσηώ τούς.



Η κώδικοποιώηση της νομοθεσιώας της Γενικηώ ς Διεύώ θύνσης Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών, η ενημεώ ρώση τών
ύπηρεσιώών της επιώ νοώ μών, προεδρικώών διαταγμαώ τών και ύπούργικώών αποφαώ σεών πού δημοσιεύώ ονται
και αφορούώ ν τη Γενικηώ Διεύώ θύνση Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών, καθώώς και επιώ νομολογιώας δικαστηριώών
για σχετικαώ θεώ ματα.



Η τηώ ρηση αρχειώού δικαστικώών και γενικοώ τερα νομικώών ύποθεώ σεών της Γενικηώ ς Διεύώ θύνσης
Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών και τών Διεύθύώ νσεώών της.
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Η εισηώ γηση, προς το αρμοώ διο οώ ργανο, για ύποβοληώ ερώτημαώ τών στο Ν.Σ.Κ. και η σύνεργασιώα με την
Κεντρικηώ Υπηρεσιώα τού Ν.Σ.Κ. και τα επιώ μεώ ρούς Γραφειώα τού.

Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων
Οι επιχειρησιακοιώ στοώ χοι της Διεύώ θύνσης Σχεδιασμούώ Μεθοδολογιώας και Επιβοληώ ς Κύρώώσεών ειώναι οι
ακοώ λούθοι:


Ο στρατηγικοώ ς σχεδιασμοώ ς τών ελεώ γχών πού διενεργούώ ν οι ύπηρεσιώες της Γενικηώ ς Διεύώ θύνσης
Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών (Γ.Δ.Δ.Ε.).



Η αναώ πτύξη μεθοδολογικώών εργαλειώών για τη διενεώ ργεια τών ελεώ γχών πού εμπιώπτούν στην
αρμοδιοώ τητα της Γ.Δ.Δ.Ε. και η αποτιώμηση τών αποτελεσμαώ τών τούς.



Ο σχεδιασμοώ ς τών ανώτεώ ρώ ελεώ γχών μεώ σώ της δημιούργιώας μεθοδολογιώών, προτύώ πών και
εργαλειώών ελεγκτικώών εργασιώών καθώώς και καταώ λληλών πληροφορικώών σύστημαώ τών.



Η επιβοληώ κύρώώσεών μεταώ την οριστικοποιώηση τών εκθεώ σεών ελεώ γχού αποώ την Επιτροπηώ
Σύντονισμούώ Ελεώ γχών (Ε.Σ.ΕΛ.).



Η διαμοώ ρφώση γνώώμης αναφορικαώ με την ικανοώ τητα τών φορεώ ών να επιτύώ χούν ορθηώ
δημοσιονομικηώ διαχειώριση τών εθνικώών ποώ ρών μεώ σώ της αξιολοώ γησης τών αποτελεσμαώ τών τών
ελεώ γχών της Ε.Σ.ΕΛ. τού αώ ρθρού 10 τού ν.3492/2006.



Ο σύντονισμοώ ς και η σύστηματικηώ σύνεργασιώα με τούς αρμοώ διούς φορειώς για οώ λα τα ανώτεώ ρώ
θεώ ματα.

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων
Οι επιχειρησιακοιώ στοώ χοι της Διεύώ θύνσης Προγραμματισμούώ και Σύντονισμούώ Ελεώ γχών ειώναι οι
ακοώ λούθοι:


Ο προγραμματισμοώ ς τών τακτικώών και εώ κτακτών κατασταλτικώών διαχειριστικώών/οικονομικώών
ελεώ γχών στούς φορειώς τού αώ ρθρού 3 τού ν. 3492/2006, για την επαληώ θεύση
o

της διαχειώρισης τού προύϋ πολογισμούώ τούς εντοώ ς τού πλαισιώού της ασκούώ μενης δημοσιονομι -

κηώ ς πολιτικηώ ς και
o


της επαώ ρκειας της λειτούργιώας τών σύστημαώ τών διαχειώρισης και ελεώ γχού αύτώών.

Ο εντοπισμοώ ς τύχοώ ν φαινομεώ νών κακοδιοιώκησης, κακοδιαχειώρισης, καταώ χρησης, σπαταώ λης,
απαώ της ηώ διαφθοραώ ς.



Ο προγραμματισμοώ ς εώ κτακτών ελεώ γχών κατοώ πιν εντοληώ ς τού Υπούργούώ Οικονομικώών ηώ τού
Γενικούώ Επιθεώρητηώ Δημοώ σιας Διοιώκησης ηώ κατοώ πιν αιτηώ ματος λοιπώών διοικητικώών φορεώ ών,
ύώ στερα αποώ καταγγελιώες ηώ αναφορεώ ς για βαώ σιμες ύποώ νοιες για ατασθαλιώες ηώ διαχειριστικεώ ς
ανώμαλιώες σε:
o

Δημοώ σιούς φορειώς, Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμούώ , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με σκοποώ τη διαπιώστώση της

ορθηώ ς, εκ μεώ ρούς τούς, διαχειώρισης τού προύϋ πολογισμούώ τούς, ύποώ την προύϋ ποώ θεση οώ τι
εμπιώπτούν στο πεδιώο εφαρμογηώ ς τού αώ ρθρού 3 τού ν.3492/2006 και σε σύνδύασμοώ με την
παραώ γραφο ιδ τού αώ ρθρού 21 τού ν.4270/2014, ηώ γενικοώ τερα σε φορειώς πού εμπιώπτούν στην
αρμοδιοώ τητα τακτικούώ ελεώ γχού της Γ.Δ.Δ.Ε.

o

κοινώφελειώς περιούσιώες/εθνικαώ

κληροδοτηώ ματα και σχολαώ ζούσες κληρονομιεώ ς πού

εμπιώπτούν στο πεδιώο εφαρμογηώ ς τού ν.4182/2013 (κώώδικας κοινώφελώών περιούσιώών),
προκειμεώ νού να διαπιστώθειώ η χρηστηώ διαχειώριση αύτώών.
o

Ν.Π.Ι.Δ. πού επιχορηγούώ νται αποώ τον κρατικοώ προύϋ πολογισμοώ ηώ αποώ φορειώς της Γενικηώ ς

Κύβεώ ρνησης με την ιδιοώ τητα Μη Κύβερνητικώών Οργανώώσεών (Μ.Κ.Ο.).


Ο

προγραμματισμοώ ς

ειδικώών

τακτικώών

ελεώ γχών

στις

κοινώφελειώς

περιούσιώες/εθνικαώ

κληροδοτηώ ματα και σχολαώ ζούσες κληρονομιώες, οώ πώς αύταώ προσδιοριώζονται στον κώώδικα
κοινώφελώών περιούσιώών, προκειμεώ νού να διαπιστώθειώ η τηώ ρηση της εκαώ στοτε ισχύώ ούσας νομο θεσιώας αποώ τις εποπτεύώ ούσες ύπηρεσιώες, καθώώς και η ορθηώ διαχειώριση τών κοινώφελώών
περιούσιώών, ειώτε τελούώ ν σε σταώ διο εκκαθαώ ρισης ειώτε βριώσκονται σε σταώ διο εποπτειώας.

Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) Α'-Η'
Οι επιχειρησιακοιώ στοώ χοι τών Δημοσιονομικώών Υπηρεσιώών Εποπτειώας και Ελεώ γχού (Δ.Υ.Ε.Ε.) ειώναι οι
ακοώ λούθοι:


Η διενεώ ργεια τακτικώών, εώ κτακτών και ειδικώών ελεώ γ χών προς φορειώς της Γενικηώ ς Κύβεώ ρνησης
προκειμεώ νού να διαπιστώθειώ:
o

η τηώ ρηση της εκαώ στοτε ισχύώ ούσας νομοθεσιώας καθώώς και η ορθηώ διαχειώριση τών ποώ ρών πού

εώ χούν στη διαώ θεσηώ τούς,
o

η επαώ ρκεια λειτούργιώας τών σύστημαώ τών διαχειώ ρισης και ελεώ γχού αύτώών και

o

ο εντοπισμοώ ς τύχοώ ν φαινομεώ νών κακοδιοιώκησης, κακοδιαχειώρισης, καταώ χρησης, σπαταώ λης,

απαώ της ηώ διαφθοραώ ς.


Η σύμμετοχηώ

σε ελεώ γχούς της Γενικηώ ς Διεύώ θύνσης Ελεώ γχών Σύγχρηματοδοτούώ μενών

Προγραμμαώ τών.

Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στις Νομαρχίες και στους νομούς
Οι αρμοδιοώ τητες τών Δ.Υ.Ε.Ε. στούς νομούώ ς ειώναι οι εξηώ ς:


Οι αρμοδιοώ τητες πού τούς εώ χούν ανατεθειώ με τις κοινεώ ς ύπούργικεώ ς αποφαώ σεις πού εκδοώ θηκαν
κατ' εφαρμογηώ τού αώ ρθρού 24 παρ. 3γ τού ν. 4270/2014.



Οι αρμοδιοώ τητες τού αώ ρθρού 69Δ τού ν. 4270/ 2014.



Η διενεώ ργεια ηώ η σύμμετοχηώ στη διενεώ ργεια ελεώ γ χών σε φορειώς πού ύπαώ γονται στη χώρικηώ
αρμοδιοώ τηταώ τούς, σύώ μφώνα με τον προγραμματισμοώ της Διεύώ θύνσης Προγραμματισμούώ και
Σύντονισμούώ Ελεώ γχών. Σε περιώ πτώση διενεώ ργειας τού ελεώ γχού, ισχύώ ούν οι ιώδιες αρμοδιοώ τητες πού
αναφεώ ρονται στα Α' και Β' Τμηώ ματα τών Α' εώ ώς Η' Δ.Υ.Ε.Ε. τού αώ ρθρού 55.



Η σύμμετοχηώ σε προγραμματισμεώ νούς ελεώ γχούς της Ε.Δ.ΕΛ.



Ο σχεδιασμοώ ς και η διενεώ ργεια διαδικαστικώών ενεργειώών για την αναώ θεση προμηθειώών και
ύπηρεσιώών δημοσιώών σύμβαώ σεών και η ύπογραφηώ τών σχετικώών σύμβαώ σεών.

II.

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)

Στρατηγικοώ ς στοώ χος της Γενικηώ ς Διεύώ θύνσης Ελεώ γ χών Σύγχρηματοδοτούώ μενών Προγραμμαώ τών ειώναι η
παροχηώ επαρκούώ ς διαβεβαιώώσης για τη διασφαώ λιση της ορθηώ ς δημοσιονομικηώ ς διαχειώρισης τών εθνικώών και
Ενώσιακώών ποώ ρών μεώ σώ της διενεώ ργειας αποτελεσματικώών ελεώ γχών τών σύγχρηματοδοτούώ μενών
προγραμμαώ τών.
Η Γενικηώ Διεύώ θύνση Ελεώ γχών Σύγχρηματοδοτούώ μενών Προγραμμαώ τών διαρθρώώνεται σε τριώα (3)
Αύτοτεληώ Τμηώ ματα και τεώ σσερις (4) Διεύθύώ νσεις, ώς εξηώ ς:


Αύτοτελεώ ς Τμηώ μα Διοικητικηώ ς Υποστηώ ριξης



Αύτοτελεώ ς Τμηώ μα Νομικηώ ς Υποστηώ ριξης



Αύτοτελεώ ς Τμηώ μα Έκτακτών Ελεώ γχών Σύγχρηματοδοτούώ μενών Προγραμμαώ τών



Διεύώ θύνση Σχεδιασμούώ και Αξιολοώ γησης Ελεώ γχών



Διεύώ θύνση Α' Ελεώ γχού Διαχειώρισης Σύγχρηματοδοτούώ μενών Προγραμμαώ τών



Διεύώ θύνση Β' Ελεώ γχού Διαχειώρισης Σύγχρηματοδοτούώ μενών Προγραμμαώ τών



Διεύώ θύνση Γ' Πιστοποιώησης δαπανώών Εύρώπαιϋκούώ Γεώργικούώ Ταμειώού Εγγύηώ σεών (Ε.Γ.Τ.Ε.) και
Εύρώπαιϋκούώ Γεώργικούώ Ταμειώού Αγροτικηώ ς Αναώ πτύξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Ειδικοώ τερα:
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Οι αρμοδιοώ τητες τού Τμηώ ματος ειώναι οι ακοώ λούθες:


Η ύποστηώ ριξη τών Διεύθύώ νσεών της Γενικηώ ς Διεύώ θύνσης για νομικαώ θεώ ματα πού προκύώ πτούν σε οώ λα
τα σταώ δια τών ελεώ γχών (προετοιμασιώα, διενεώ ργεια ελεώ γχού, παρακολούώ θηση) και η νομικηώ ύποστηώ ριξη
για θεώ ματα πού σύναρτώώνται με την αώ σκηση τών αρμοδιοτηώ τών τούς.



Η σύώ νταξη προταώ σεών σύμπληώ ρώσης ηώ /και τροποποιώησης τών νομοθετικώών ρύθμιώσεών πού αφορούώ ν
τη Γενικηώ Διεύώ θύνση, σε σύνεργασιώα με τις αρμοώ διες καθ' ύώ λην Διεύθύώ νσεις της και η μεώ ριμνα για την
προώώθηση και δημοσιώεύσηώ τούς.



Η κώδικοποιώηση της νομοθεσιώας της Γ.Δ.Ε.Σ.Π., η ενημεώ ρώση τών ύπηρεσιώών της επιώ νοώ μών,
προεδρικώών διαταγμαώ τών και ύπούργικώών αποφαώ σεών, πού δημοσιεύώ ονται και αφορούώ ν τη Γενικηώ
Διεύώ θύνση καθώώς και επιώ νομολογιώας δικαστηριώών για σχετικαώ θεώ ματα.



Η τηώ ρηση αρχειώού δικαστικώών και γενικοώ τερα νομικώών ύποθεώ σεών της Γ.Δ.Ε.Σ.Π. και τών Διεύθύώ νσεώών
της.



εισηώ γηση προς το αρμοώ διο οώ ργανο για ύποβοληώ ερώτημαώ τών στο Ν.Σ.Κ. και τη σύνεργασιώα με την
Κεντρικηώ Υπηρεσιώα τού Ν.Σ.Κ. και τα επιώ μεώ ρούς Γραφειώα τού.

Αυτοτελές Τμήμα Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
Οι αρμοδιοώ τητες τού Τμηώ ματος ειώναι οι ακοώ λούθες:


Η διενεώ ργεια εκταώ κτών, μη προγραμματισμεώ νών ελεώ γχών, κατοώ πιν εισαγγελικώών παραγγελιώών ηώ
κατοώ πιν εντοληώ ς τού Υπούργούώ Οικονομικώών ηώ τού Γενικούώ Επιθεώρητηώ Δημοώ σιας Διοιώκησης ηώ
κατοώ πιν αιτηώ ματος λοιπώών διοικητικώών φορεώ ών, ύώ στερα αποώ καταγγελιώες ηώ αναφορεώ ς για βαώ σιμες
ύποώ νοιες για ατασθαλιώες ηώ διαχειριστικεώ ς ανώμαλιώες καταώ την ύλοποιώηση σύγχρηματοδοτούώ μενών
προγραμμαώ τών.



Η διενεώ ργεια ελεώ γχών, κατοώ πιν εισαγγελικώών παραγγελιώών, πού αφορούώ ν σε πραώ ξεις πού
σύγχρηματοδοτούώ νται αποώ Προγραώ μματα της Εύρώπαιϋκηώ ς Ένώσης καθώώς και η καταώ λληλη
προεργασιώα και η διαώ θεση προσώπικούώ στην αρμοώ δια Υπηρεσιώα ύποδοχηώ ς τών Εισαγγελικώών Πα ραγγελιώών για την οργαώ νώση μικτώών κλιμακιώών, προκειμεώ νού να διενεργούώ νται οι ώς αώ νώ
εισαγγελικοιώ εώ λεγχοι.



Η

διενεώ ργεια

ελεώ γχών

σε

σύγχρηματοδοτούώ μενα

προγραώ μματα,

κατοώ πιν

καταγγελιώών,

δημοσιεύμαώ τών, πληροφοριώών και βαώ σιμών ύπονοιώών για δώροδοκιώες, δώροληψιώες, απαώ τες,
ατασθαλιώες ηώ διαχειριστικεώ ς ανώμαλιώες, ηώ εντοληώ ς τού Υπούργούώ Οικονομικώών ηώ τού Γενικούώ
Επιθεώρητηώ Δημοώ σιας Διοιώκησης και αιτηώ ματος της Εύρώπαιϋκηώ ς Επιτροπηώ ς, με την επιφύώ λαξη τών
διαταώ ξεών καώ θε αώ λλης ελεγκτικηώ ς αρχηώ ς.

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων
Οι επιχειρησιακοιώ στοώ χοι της Διεύώ θύνσης Σχεδιασμούώ και Αξιολοώ γησης Ελεώ γχών ειώναι οι ακοώ λούθοι:


Η εκποώ νηση μεθοδολογικώών εργαλειώών για τη διενεώ ργεια τών ελεώ γχών, αρμοδιοώ τητας της Γενικηώ ς
Διεύώ θύνσης και η αποτιώμηση τών αποτελεσμαώ τών τούς.



Ο σχεδιασμοώ ς τών ανώτεώ ρώ ελεώ γχών μεώ σώ της δημιούργιώας μεθοδολογιώών και εργαλειώών ελεγκτικώών
εργασιώών, καθώώς και καταώ λληλών πληροφοριακώών σύστημαώ τών σε σύνεργασιώα με τις ύπηρεσιώες της
Γ.Γ.Π.Σ.



Η διαμοώ ρφώση γνώώμης αναφορικαώ με την ικανοώ τητα τών φορεώ ών για ορθηώ δημοσιονομικηώ διαχειώριση
και η σύστηματικηώ σύνεργασιώα και ο σύντονισμοώ ς με την εύρώπαιϋκηώ διοιώκηση για οώ λα τα ανώτεώ ρώ
θεώ ματα.

Διεύθυνση Γ' Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.)
και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)
Οι επιχειρησιακοιώ στοώ χοι της Διεύώ θύνσης ειώναι:


Η εκποώ νηση μεθοδολογικώών εργαλειώών για τη διενεώ ργεια τών ελεώ γχών αρμοδιοώ τητας της Διεύώ θύνσης
και η αποτιώμηση τών αποτελεσμαώ τών τούς.



Ο προγραμματισμοώ ς και η διενεώ ργεια τού ελεγκτικούώ εώ ργού, σύώ μφώνα με τα προβλεποώ μενα στα αώ ρθρα
6 και 7 τού Εκτελεστικούώ Κανονισμούώ (ΕΕ) 908/2014 της Εύρώπαιϋκηώ ς Επιτροπηώ ς.



Η παροχηώ γνώμοδοώ τησης σύώ μφώνα με τα προβλεποώ μενα στο αώ ρθρο 9 τού Κανονισμούώ 1306/2013 τού
Εύρώπαιϋκούώ Κοινοβούλιώού και τού Σύμβούλιώού.



Η παροχηώ εώ κθεσης τών πορισμαώ τών τού ελεγκτικούώ εώ ργού, σύώ μφώνα με τα προβλεποώ μενα στο αώ ρθρο
5 τού Εκτελεστικούώ Κανονισμούώ (ΕΕ) 908/2014 της Εύρώπαιϋκηώ ς Επιτροπηώ ς.



Η σύστηματικηώ σύνεργασιώα και ο σύντονισμοώ ς με τα αρμοώ δια οώ ργανα της Ε.Ε. για τα ανώτεώ ρώ θεώ ματα.

2.

Αντικείμενο του Έργου
Αντικειώμενο τού εώ ργού αποτελειώ αρχικαώ η μελεώ τη και η ενσώμαώ τώση τών νεώ ών δομώών και λειτούργιώών

πού προστεώ θηκαν με το Π.Δ. 142 (ΦΕΚ 181 Α΄/23.11.2017) εώ τσι οώ πώς αποτύπώώνονται αναλύτικαώ στην Ενοώ τητα
1. «Περιγραφηώ τού φορεώ α για τον οποιώο προοριώζεται το εώ ργο», προκειμεώ νού να απλοποιηθούώ ν οι διαδικασιώες

και να μπορεώ σούν να αποτύπώθούώ ν στο Ολοκληρώμεώ νο Πληροφοριακοώ Σύώ στημα Διαχειώρισης Δημοσιονομικώών
Ελεώ γχών (ΟΠΣ-ΔΔΕ).
Ειδικοώ τερα, για καώ θε Γενικηώ Διεύώ θύνση και τις νεώ ες δομεώ ς της θα μελετηθούώ ν, οώ πού απαιτειώται, τα
ακοώ λούθα:

I.

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης


Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα και ο τροώ πος εμπλοκηώ ς τού Τμηώ ματος Νομικηώ ς Υποστηώ ριξης αναώ εώ λεγχο
αλλαώ και της επιβοληώ ς κύρώώσεών. Θα γιώνει αναώ λύση και θα καταγραφούώ ν προταώ σεις ενσώμαώ τώσης
στο ΟΠΣ-ΔΔΕ.



Θα μελετηθειώ ο τροώ πος δημιούργιώας και της τηώ ρησης και της σύντηώ ρησης τού αρχειώού δικαστικώών και
γενικοώ τερα νομικώών ύποθεώ σεών της Γενικηώ ς Διεύώ θύνσης Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών και τών
Διεύθύώ νσεώών της. Θα γιώνει αναώ λύση και θα καταγραφούώ ν προταώ σεις ενσώμαώ τώσης στο ΟΠΣ-ΔΔΕ.
Διεύθυνση Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων



Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα και ο τροώ πος εμπλοκηώ ς τών Τμημαώ τών της Διεύώ θύνσης για την
τύποποιώηση τών μεθοώ δών δειγματοληψιώας για την επιλογηώ τών προς εώ λεγχο ύποθεώ σεών. Θα γιώνει
αναώ λύση και θα καταγραφούώ ν προταώ σεις ενσώμαώ τώσης στο ΟΠΣ.



Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα τών Δημοσιονομικώών Διορθώώσεών και της αναώ κτησης αχρεώστηώ τώς ηώ
παρανοώ μώς καταβληθεώ ντών ποσώών πού εντοπιώζονται στο πλαιώσιο τών ελεώ γχών πού διενεργούώ νται
αμιγώώς αποώ την Γ.Δ.Δ.Ε. Θα μελετηθειώ η διαλειτούργικοώ τητα με αώ λλες Υπηρεσιώες τού ΓΛΚ (ΟΠΣ
Δημοσιονομικηώ ς Πολιτικηώ ς, ΟΠΣ-ΔΠ). Θα γιώνει αναώ λύση και θα καταγραφούώ ν προταώ σεις ενσώμαώ τώσης
στο ΟΠΣ-ΔΔΕ.



Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα καθώώς και πιθαναώ προώ τύπα ηώ ανεξαώ ρτητα εργαλειώα (εκτοώ ς ΟΠΣ) πού θα
σύμβαώ λούν στην εφαρμογηώ μεθοώ δών αναώ λύσης κινδύώ νού για την επιλογηώ φορεώ ών για τον εώ λεγχο και
τον προσδιορισμοώ περιοχώών κινδύώ νού. Θα γιώνει αναώ λύση και θα καταγραφούώ ν προταώ σεις
διαλειτούργικοώ τητας με το ΟΠΣ-ΔΔΕ.



Θα μελετηθειώ η διαμοώ ρφώση προτύώ πών και μεθοδολογικώών σύστημαώ τών διαχειώρισης και ελεώ γχού και
η αναώ πτύξη μεθοδολογικώών εργαλειώών για τη διενεώ ργεια τών ελεώ γχών. Θα γιώνει αναώ λύση και θα
καταγραφούώ ν προταώ σεις ενσώμαώ τώσης στο ΟΠΣ-ΔΔΕ.

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων


Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα και οι πιθανεώ ς διαλειτούργικοώ τητες με αώ λλα Πληροφορικαώ Σύστηώ ματα για
την επαληώ θεύση της διαχειώρισης τού προύϋ πολογισμούώ τών φορεώ ών τού αώ ρθρού 3 τού ν. 3492/2006.
Θα γιώνει αναώ λύση και θα καταγραφούώ ν προταώ σεις ενσώμαώ τώσης στο ΟΠΣ-ΔΔΕ.



Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα, ο τροώ πος καθώώς και τα κριτηώ ρια αξιολοώ γησης τών καταγγελιώών καθώώς
και της ενσώμαώ τώσης τούς στο ύποώ αναώ πτύξη ΟΠΣ, για Δημοώ σιούς φορειώς, Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμούώ ,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., κοινώφελειώς περιούσιώες/εθνικαώ κληροδοτηώ ματα και σχολαώ ζούσες κληρονομιεώ ς,
Ν.Π.Ι.Δ. πού επιχορηγούώ νται αποώ τον κρατικοώ προύϋ πολογισμοώ ηώ αποώ φορειώς της Γενικηώ ς Κύβεώ ρνησης με
την ιδιοώ τητα Μη Κύβερνητικώών Οργανώώσεών (Μ.Κ.Ο.).
Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) Α' έως Η' καθώς και

Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) στις Νομαρχίες και στους νομούς



Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα και οι πιθανεώ ς διαλειτούργικοώ τητες με αώ λλα Πληροφοριακαώ Σύστηώ ματα
ώς προς την οικονομικηώ διαχειώριση τών φορεώ ών, τη νομιμοώ τητα και κανονικοώ τητα τών δαπανώών, την
ταύώ τιση τού φύσικούώ και οικονομικούώ αντικειμεώ νού, τη χρηστηώ δημοσιονομικηώ διαχειώριση τών ποώ ρών,
την ορθηώ ειώσπραξη και εμφαώ νιση τών εσοώ δών τών φορεώ ών, τη διαχειώριση της περιούσιώας και την
εξακριώβώση της τηώ ρησης τών οικειώών διαχειριστικώών κανοώ νών και διαδικασιώών, καθώώς και την ορθηώ
λογιστικηώ απεικοώ νιση της οικονομικηώ ς καταώ στασης και διαχειώρισης τού φορεώ α.



Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα και οι πιθανεώ ς διαλειτούργικοώ τητες με το ΟΠΣ-ΔΠ αναφορικαώ με την
καταώ ρτιση τού σύνοπτικούώ και τού αναλύτικούώ προύϋ πολογισμούώ τών Γ.Δ.Ο.Υ. τών Υπούργειώών,
σύώ μφώνα με τούς δεσμεύτικούώ ς στοώ χούς τού Μ.Π.Δ.Σ. και τού Προύϋ πολογισμούώ καθώώς και της
παρακολούώ θηση της ορθηώ ς εκτεώ λεσης τού προύϋ πολογισμούώ .



Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα και οι πιθανεώ ς διαλειτούργικοώ τητες με το ΟΠΣ-ΔΠ σχετικαώ με τον εώ λεγχο
και η σύνύπογραφηώ τών αναληώ ψεών ύποχρεώ ώσης - δεσμεύώ σεών πού αφορούώ ν προώ σθετες αμοιβεώ ς
προσώπικούώ , προμηώ θειες και παροχηώ ύπηρεσιώών, σε περιώπτώση σύνεχιζοώ μενών αποκλιώσεών αποώ τούς
στοώ χούς ηώ σε περιώπτώση μη τηώ ρησης τών δημοσιονομικώών διαταώ ξεών αποώ φορειώς αρμοδιοώ τηταώ ς τούς.



Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα και οι πιθανεώ ς διαλειτούργικοώ τητες με αώ λλα Πληροφοριακαώ Σύστηώ ματα
ώς προς την τηώ ρηση τού Μητρώώού τού παώ σης φύώ σεώς προσώπικούώ τών φορεώ ών αρμοδιοώ τηταώ ς τούς
και η σχετικηώ ενημεώ ρώση της Ενιαιώ ας Αρχηώ ς Πληρώμηώ ς και τού Υπούργειώού Διοικητικηώ ς
Ανασύγκροώ τησης.



Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα και οι πιθανεώ ς διαλειτούργικοώ τητες με το ΟΠΣ-ΔΠ σχετικαώ με την
παρακολούώ θηση και τον εώ λεγχο της ορθηώ ς εκτεώ λεσης τών οικονομικώών μεγεθώών τού προύϋ πολογισμούώ
για την επιώτεύξη τών προβλεποώ μενών στοώ χών (μηνιαιώών -τριμηνιαιώών- ετηώ σιών), της ύλοποιώησης τών
διορθώτικώών ενεργειώών σε περιώπτώση εμφαώ νισης αρνητικώών αποκλιώσεών αποώ τούς στοώ χούς, της
εξακριώβώσης τών τύχοώ ν δημοσιονομικώών αιτιώών αποώ κλισης αποώ τούς στοώ χούς και η προώ ταση
σχετικώών παρεμβαώ σεών.

II.

Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.)
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης


Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα, ο τροώ πος αλλαώ και ο βαθμοώ ς εμπλοκηώ ς τού Τμηώ ματος Νομικηώ ς
Υποστηώ ριξης αναώ εώ λεγχο αλλαώ και πιθανοώ ν επιώ της επιβοληώ ς τών κύρώώσεών. Θα γιώνει αναώ λύση και θα
καταγραφούώ ν προταώ σεις ενσώμαώ τώσης στο ΟΠΣ-ΔΔΕ.



Θα μελετηθειώ ο τροώ πος δημιούργιώας, της τηώ ρησης και της σύντηώ ρησης τού αρχειώού δικαστικώών
ύποθεώ σεών αλλαώ και αρχειώού Νομικώών θεμαώ τών εύρύώ τερού θεσμικούώ πλαισιώού πού αφορούώ ν την
Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Θα γιώνει αναώ λύση και θα
καταγραφούώ ν προταώ σεις ενσώμαώ τώσης στο ΟΠΣ-ΔΔΕ.
Αυτοτελές Τμήμα Έκτακτων Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γ.Δ.Ε.Σ.Π.



Θα μελετηθειώ η μεθοδολογιώα και οι πιθανεώ ς διαλειτούργικοώ τητες σχετικαώ με τον τροώ πο και τα κριτηώ ρια
αξιολοώ γησης τών καταγγελιώών καθώώς επιώσης ο τροώ πος της ενσώμαώ τώσης τούς στο ύποώ αναώ πτύξη
ΟΠΣ-ΔΔΕ.



Να περιγραφειώ η διαδικασιώα αποστοληώ ς τών καταγγελιώών και εισαγγελικώών παραγγελιώών στην
AFCOS, καθώώς και ο τροώ πος αποτύώ πώσης στο ΠΣ τού ελεώ γχού στις εισαγγελικεώ ς παραγγελιώες με σκοποώ
την διασφαώ λιση τού απορρηώ τού και τών προσώπικώών δεδομεώ νών.



Nα εξεταστειώ η δημιούργιώα μεθοδολογικώών εργαλειώών για την αξιολοώ γηση και διενεώ ργεια τών ελεώ γχών
ώώστε το ΠΣ να ειώναι σε θεώ ση να παρεώ χει δύναμικηώ καταγραφηώ τών εν λοώ γώ λειτούργιώών.

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων


Θα μελετηθειώ η αναγκαιοώ τητα για την αποώ κτηση και την χρηώ ση ανεξαώ ρτητών εργαλειώών (εκτοώ ς ΟΠΣ)
πού θα σύμβαώ λούν στην εφαρμογηώ μεθοώ δών αναώ λύσης κινδύώ νού, την επιλογηώ φορεώ ών για τον εώ λεγχο
και τον προσδιορισμοώ περιοχώών κινδύώ νού και με την σύώ μφώνη γνώώμη της αρμοώ διας Δ/νσης
Διεύθυνση Γ' Πιστοποίησης δαπανών Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.)

και Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)


Θα μελετηθειώ η δύνατοώ τητα δημιούργιώας μεθοδολογικώών εργαλειώών για τη διενεώ ργεια τών ελεώ γχών
αρμοδιοώ τητας της Διεύώ θύνσης και η αποτιώμηση τών αποτελεσμαώ τών τούς.

3.

Στόχος του έργου
Η

τύποποιώηση

της

ελεγκτικηώ ς

εργασιώας,

θα

σύμβαώ λλει

ούσιαστικαώ

στην

αύώ ξηση

της

αποτελεσματικοώ τητας και αποδοτικοώ τητας τού εώ ργού τών δύώ ο νεώ ών Γενικώών Διεύθύώ νσεών. Η δημιούργιώα
ερώτηματολογιώών ελεώ γχού και προτύώ πών εκθεώ σεών (καταώ περιώπτώση) προσαρμοσμεώ να σε καώ θε ειώδος ελεώ γχού
πού ύλοποιειώται αποώ καώ θε Διεύώ θύνση θα εώ χει ώς αποτεώ λεσμα την διεύκοώ λύνση και επιταώ χύνση τών ελεώ γχών. Τα
παραδοτεώ α τού εώ ργού θα αξιοποιηθούώ ν αποώ τον Αναώ δοχο τού Υποεώ ργού 1 «Ολοκληρώμεώ νο Πληροφοριακοώ
Σύώ στημα Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών». Κυρίως θα αναλυθεί η μηχανογραφική τους διαλειτουργικότητα με
τα υπάρχοντα αλλά και με τα προς ανάπτυξη μηχανογραφικά συστήματα

4.

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου
Ο χροώ νος ύλοποιώησης τού εώ ργού οριώζεται σε πεώ ντε (5) μηώ νες αποώ την ημερομηνιώα ύπογραφηώ ς της

Σύώ μβασης και περιλαμβαώ νει μια φαώ ση:
Φάση
Α

Χρονική διάρκεια
5 μηώ νες

Τίτλος και συνοπτική περιγραφή φάσης
Μελεώ τη διαδικασιώών Γενικώών Διεύθύώ νσεών πού εκτελούώ ν
δημοσιονομικούώ ς ελεώ γχούς

Ο χροώ νος ύλοποιώησης της φαώ σης παρούσιαώ ζεται στον παρακαώ τώ πιώνακα:
Τίτλος Φάσης
1

2

3

4

5

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μελεώ τη διαδικασιώών Γενικώών
Διεύθύώ νσεών πού εκτελούώ ν δημοσιονομικούώ ς
ελεώ γχούς

5.

Φάση Υλοποίησης Έργου
ΦΑΣΗ Α: Μελεώ τη διαδικασιώών Γενικώών Διεύθύώ νσεών πού εκτελούώ ν δημοσιονομικούώ ς ελεώ γχούς
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΣΗΣ:
Μελεώ τη τών διαδικασιώών τών νεώ ών δομώών τών Γενικώών Διεύθύώ νσεών Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών και

Ελεώ γχών Σύγχρηματοδοτούώ μενών Προγραμμαώ τών, τών μεθοδολογιώών αώ σκησης τών νεώ ών αρμοδιοτηώ τών,
προσδιορισμοώ ς τού τροώ πού ενσώμαώ τώσηώ ς τούς στο Ολοκληρώμεώ νο Πληροφοριακοώ Σύώ στημα Διαχειώρισης
Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών, προσδιορισμοώ ς τών σημειώών ελεώ γχού και σύώ νταξη τών αντιώστοιχών ερώτηματολογιώών
και προτύώ πών εκθεώ σεών ελεώ γχού.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗΣ:
Οργάνωση και τυποποίηση ελεγκτικών διαδικασιών - Παραδοτεώ α (ελαώ χιστα):
Τίτλος Παραδοτέου

Περιγραφή Παραδοτέου

Π1 Νεώ ες διαδικασιώες Γ.Δ.

Περιλαμβαώ νει:

Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών



Μελεώ τη διαδικασιώών νεώ ών δομώών της Γενικηώ ς Διεύώ θύνσης
Δημοσιονομικώών Ελεώ γχών



Μεθοδολογιώες αώ σκησης αρμοδιοτηώ τών



Αναώ γκες διαλειτούργικοώ τητας με το Ολοκληρώμεώ νο
Πληροφοριακοώ Σύώ στημα Δημοσιονομικηώ ς Πολιτικηώ ς (ΟΠΣΔΠ)



Προσδιορισμοώ ς τών σημειώών ελεώ γχού, οώ πού απαιτούνται



Σύώ νταξη τού διαδικασιώών ελεώ γχού, οώ πού απαιτειώται



Δημιούργιώα τού προτύώ πού της εώ κθεσης ελεώ γχού, όπου
απαιτείται

Π2 Νεώ ες διαδικασιώες Γ.Δ. Ελεώ γχών
Σύγχρηματοδοτούώ μενών Προγραμμαώ τών

Περιλαμβαώ νει:


Μελεώ τη διαδικασιώών νεώ ών δομώών της Γενικηώ ς Διεύώ θύνσης
Ελεώ γχών Σύγχρηματοδοτούώ μενών Προγραμμαώ τών



Μεθοδολογιώες αώ σκησης αρμοδιοτηώ τών



Προσδιορισμοώ ς τών σημειώών ελεώ γχού, οώ πού απαιτούώ νται



Σύώ νταξη τού ερώτηματολογιώού ελεώ γχού, οώ πού απαιτειώται



Δημιούργιώα τού προτύώ πού της εώ κθεσης ελεώ γχού, οώ πού
απαιτειώται

6.

Προϋπολογισμός έργου
Ο προύϋ πολογισμοώ ς τού εώ ργού ανεώ ρχεται στο ποσοώ τών δώώδεκα χιλιαώ δών οκτακοσιώών εύρώώ

(12.800,00€) σύμπεριλαμβανομεώ νού ΦΠΑ 24% (Προύϋ πολογισμοώ ς χώριώς ΦΠΑ 10.322,58€ + 2.477,42 Φ.Π.Α).
Η δαπαώ νη θα βαρύώ νει τις πιστώώσεις τού Προύϋ πολογισμούώ Δημοσιώών Επενδύώ σεών ΣΑΕ 451/1στην
οποιώα ενταώ χθηκε το Έργο/Πραώ ξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ» , με εναώ ριθμο κώδικοώ πραώ ξης 2017ΣΕ4511004/MIS 5001237.

7.

Σχήμα Διοίκησης Έργου
Ο Υποψηώ φιος Αναώ δοχος ύποχρεούώ ται να ύποβαώ λει στην Προσφοραώ τού ολοκληρώμεώ νη προώ ταση για το

σχηώ μα διοιώκησης, την οργαώ νώση και τον προγραμματισμοώ τού Έργού, το προσώπικοώ πού θα διαθεώ σει για τη
διοιώκηση και ύλοποιώηση τού Έργού, το αντικειώμενο και το χροώ νο απασχοώ λησηώ ς τούς στο Έργο. Την κύώ ρια

εύθύώ νη ύλοποιώησης τού Έργού εώ χει ο Αναώ δοχος, τη δε επιώβλεψη και τον εώ λεγχο της εκτεώ λεσης της Σύώ μβασης και
τών παραδοτεώ ών εώ χει το Υπούργειώο, δια τών αρμοδιώών οργαώ νών τού (αρμοώ δια Υπηρεσιώα / ΟΔΕ τού Εργού.
8.

Τόπος Υλοποίησης/Παράδοσης έργου
Ο αναώ δοχος θα παραδώώσει τις ύπηρεσιώες πού περιγραώ φονται στην ενοώ τητα «Αντικειώμενο τού εώ ργού»,

στις εγκατασταώ σεις της ΓΓΠΣ.
9.

Κριτήριο αξιολόγησης:
Θα ειώναι η πλεώ ον σύμφεώ ρούσα προσφοραώ με βαώ ση την τιμηώ , καλύώ πτοντας οώ λες τις απαιτηώ σεις.

10. Πληρωμή:
Η πληρώμηώ θα γιώνει μεταώ την παραώ δοση της μελεώ της και την οριστικηώ παραλαβηώ της αποώ την αρμοώ δια
επιτροπηώ παραλαβηώ ς, η οποιώα θα σύνταώ ξει σχετικοώ πρώτοώ κολλο παραλαβηώ ς.
11. Όροι εκτέλεσης Έργου.
Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο αναώ δοχος καθ’ οώ λην την διαώ ρκεια εκτεώ λεσης της σύώ μβασης οφειώλει να τηρειώ τις ύποχρεώώσεις, πού
απορρεώ ούν αποώ τις διαταώ ξεις της περιβαλλοντικηώ ς, κοινώνικοασφαλιστικηώ ς και εργατικηώ ς νομοθεσιώας, πού
εώ χούν θεσπισθειώ με το διώκαιο της Ένώσης, το εθνικοώ διώκαιο, σύλλογικεώ ς σύμβαώ σεις ηώ διεθνειώς διαταώ ξεις
περιβαλλοντικούώ , κοινώνικούώ και εργατικούώ δικαιώού, οι οποιώες απαριθμούώ νται στο Παραώ ρτημα Χ τού
Προσαρτηώ ματος Α τού Ν. 4412/2016. (αώ ρθρο 18).
Η εκτεώ λεση τού Έργού θα γιώνει αποώ προσώπικοώ τού Αναδοώ χού, καταλληώ λώς εκπαιδεύμεώ νού και
εμπειώρού. Ο Αναώ δοχος ειώναι αποκλειστικώώς ύπεύώ θύνος για την ποιοώ τητα της εργασιώας τού προσώπικούώ τού. Ο
Αναώ δοχος θα ειώναι πληώ ρώς και αποκλειστικώώς ύπεύώ θύνος για την τηώ ρηση της ισχύώ ούσας νομοθεσιώας ώς προς το
απασχολούώ μενο, αποώ αύτοώ ν, προσώπικοώ για την εκτεώ λεση τών ύποχρεώώσεών της Σύώ μβασης. Σε περιώπτώση
προώ κλησης οποιασδηώ ποτε παραώ βασης ηώ ζημιώας στο Υπούργειώο ηώ σε τριώτούς ύποχρεούώ ται, μοώ νος ο Αναώ δοχος,
την αποκαταώ στασηώ της.
Ο Αναώ δοχος ύποχρεούώ ται να παρεώ χει εγκαιώρώς στο Υπούργειώο και στην ΕΠΕ οώ λες τις πληροφοριώες, πού
θα τού ζητηθούώ ν, σχετικαώ με την εξεώ λιξη και την πορειώα τού Έργού.
Καθ’ οώ λην την διαώ ρκεια εκτεώ λεσης τού Έργού, ο Αναώ δοχος θα πρεώ πει να σύνεργαώ ζεται στεναώ με το
Υπούργειώο, ύποχρεούώ ται δε να λαμβαώ νει ύποώ ψη τού οποιεσδηώ ποτε παρατηρηώ σεις τού, σχετικώώς με την
εκτεώ λεση τού Έργού.
Υποχρεώσεις Υπουργείου
Το Υπούργειώο σύμμετεώ χει στην ύλοποιώηση τού Έργού με δικοώ τού στελεχιακοώ δύναμικοώ με στοώ χούς:


Την αποτελεσματικηώ επιώβλεψη και εώ λεγχο της προοώ δού τού Έργού



Την εώ γκαιρη εξασφαώ λιση στον Αναώ δοχο οώ λών τών στοιχειώών και την εκτεώ λεση τών ενεργειώών αποώ
πλεύραώ ς τού Υπούργειώού, πού ειώναι απαραιώτητες για την εώ γκαιρη και σώστηώ εκτεώ λεση τού Έργού



Την ικανοποιώηση τών αναγκώών τών χρηστώών (πληροώ τητα, ακριώβεια, αποώ δοση, εύκολοχρησιώα, κ.λπ.).
Επιπροσθεώ τώς, το Υπούργειώο θα εξασφαλιώσει την απαραιώτητη σύνεργασιώα οώ λών τών εμπλεκομεώ νών

Διεύθύώ νσεών και Τμημαώ τών τού, ώώστε να αποφεύχθούώ ν τύχοώ ν καθύστερηώ σεις ηώ προβληώ ματα στην τηώ ρηση τού
χρονοδιαγραώ μματος τού Έργού.
Κοινές υποχρεώσεις
Ο μεώ γιστος χροώ νος αποώ κρισης τών σύμβαλλομεώ νών σε καώ θε εώ γγραφο οριώζεται στις επτά (7)
εργάσιμες μεώ ρες αποώ την αποδεδειγμεώ νη παραλαβηώ τού, εκτοώ ς εαώ ν αώ λλώς οριώζεται στην Σύώ μβαση και στα

παραρτηώ ματαώ της. Σε περιώπτώση καταώ την οποιώα δεν ύπαώ ρχει απαώ ντηση, το περιεχοώ μενο τού εγγραώ φού
θεώρειώται αποδεκτοώ .

12. Εμπιστευτικότητα και Προστασία Δεδομένων
Όλα τα πληροφοριακαώ στοιχειώα τού Υπούργειώού, πού θα περιεώ λθούν στην αντιώληψη τού Αναδοώ χού
γραπτώώς και προφορικώώς καταώ την ύλοποιώηση τού Έργού αύτούώ θεώρούώ νται εμπιστεύτικαώ και δεν επιτρεώ πεται
να γνώστοποιηθούώ ν ηώ δημοσιοποιηθούώ ν. Ο Αναώ δοχος και το Υπούργειώο κρατούώ ν μύστικηώ καώ θε πληροφοριώα,
πού περιεώ ρχεται στην αντιώληψηώ τούς αποώ την εκτεώ λεση της Σύώ μβασης και δεν αποκαλύώ πτούν τεώ τοιες
πληροφοριώες σε τριώτα προώ σώπα, ενώώ ο Αναώ δοχος επιβαώ λλει αύτηώ την ύποχρεώ ώση στούς ύπεργολαώ βούς τού και
στούς, καθ’ οιονδηώ ποτε τροώ πο μετ’ αύτούώ , σύνδεομεώ νούς για την εκτεώ λεση τού παροώ ντος Έργού.
Σε καώ θε περιώπτώση απαγορεύώ εται η χρηώ ση ηώ εκμεταώ λλεύση τών πληροφοριώών, οι οποιώες ειώναι
εμπιστεύτικεώ ς και περιεώ χονται σε καώ θε ειώδούς ύλικοώ , πού το Υπούργειώο θα παραδώώσει στον Αναώ δοχο, για
σκοπούώ ς διαφορετικούώ ς αποώ την εκτεώ λεση της Σύώ μβασης.
Καθ' οώ λην την διαώ ρκεια της Σύώ μβασης και μεταώ την ληώ ξη ηώ λύώ ση αύτηώ ς, ο Αναώ δοχος θα αναλαώ βει την
ύποχρεώ ώση να τηρηώ σει εμπιστεύτικώώς και να μη γνώστοποιηώ σει σε οποιονδηώ ποτε τριώτο, οποιαδηώ ποτε εώ γγραφα
ηώ πληροφοριώες, πού θα περιεώ λθούν σε γνώώση τού καταώ την εκτεώ λεση τών ύπηρεσιώών και την εκπληώ ρώση τών
ύποχρεώώσεών τού. Επιώσης, αναλαμβαώ νει την ύποχρεώ ώση να τηρειώ οώ λες τις προύϋ ποθεώ σεις προστασιώας
δεδομεώ νών προσώπικούώ χαρακτηώ ρα, οώ πώς αύτεώ ς προσδιοριώζονται στην κειώμενη νομοθεσιώα και οφειώλει
αποζημιώώση στο Υπούργειώο για οποιαδηώ ποτε ζημιώα, θετικηώ ηώ αποθετικηώ αώ μεση ηώ εώ μμεση προκύώ ψει αποώ την
παραώ βαση της σχετικηώ ς νομοθεσιώας.
13. Μεταβίβαση Κυριότητας
Όλα τα αποτελεώ σματα - μελεώ τες, στοιχειώα και καώ θε αώ λλο εώ γγραφο ηώ αρχειώο σχετικοώ με το Έργο, πού θα
αποκτηθούώ ν ηώ θα αναπτύχθούώ ν αποώ τον Αναώ δοχο με δαπαώ νες τού Έργού, θα αποτελούώ ν ιδιοκτησιώα τού
Υπούργειώού, πού μπορειώ να τα διαχειριώζεται και να τα εκμεταλλεύώ εται.
Το Υπούργειώο, επιώσης, αποκταώ οώ λα τα απαραιώτητα δικαιώώματα επιώ τών εκθεώ σεών και τών σύναφώών
στοιχειώών, δεδομεώ νών, πληροφοριώών και σύλλογώών αύτώών, οώ πώς και επιώ καώ θε αώ λλού σχετικούώ εώ γγραφού ηώ
ύλικούώ , πού αποκταώ ται, σύγκεντρώώνεται ηώ καταρτιώζεται αποώ τον αναώ δοχο καταώ την εκτεώ λεση της σύώ μβασης,
εώ τσι ώώστε να μπορειώ (α) να χρησιμοποιειώ και να εκτελειώ τα παραδοτεώ α (β) να μελεταώ τα παραδοτεώ α και να
χρησιμοποιειώ την πληροφοριώα πού εμπεριεώ χεται σε αύταώ (γ) να αναδιανεώ μει αντιώγραφα τών παραδοτεώ ών
ελεύώ θερα (δ) να βελτιώώνει τα παραδοτεώ α και να δημοσιεύώ ει τις βελτιώώσεις στο εύρύώ κοινοώ , ώώστε να αύξαώ νει την
δημοώ σια ώφεώ λεια αποώ αύταώ .
Ο Αναώ δοχος, μοώ λις ολοκληρώώσει την εκτεώ λεση της σύώ μβασης, παραδιώδει οώ λα τα εώ γγραφα και τα
στοιχειώα στο Υπούργειώο.

