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ΣΙΣΛΟ ΓΡΑΗ/ΔΡΓΟΤ:

ΚΩΓ.

ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΚΛΗΗ:
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Α/Α

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΛΕΓΥΟΤ

1

Τν πεξηερόκελν ηνπ έξγνπ είλαη ζπκβαηό κε ηα
θξηηήξηα ηεο Πξόζθιεζεο;

2

Υπάξρεη απόθαζε αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ δηθαηνύρνπ
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ίδηα κέζα;

3

Σην πεξηερόκελν ηεο απόθαζεο ππάξρεη :

3.1

Πεξηγξαθή ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ (επηζηεκνληθό,
ηερληθό θιπ πξνζσπηθό) ηνπ δηθαηνύρνπ πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ;

3.2

Οξηζκόο πξνζσπηθνύ (επηζηεκνληθό, ηερληθό,
δηνηθεηηθό) πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην έξγν;

33

Πεξηγξαθή πξόζζεησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ
(επηζηεκνληθό, ηερληθό θιπ πξνζσπηθό) πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ;

3.4
3.5

3.6

Πεξηγξαθή ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ κέζσλ
(ππνδνκέο, εμνπιηζκόο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα
θιπ) ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ;
Πεξηγξαθή ησλ εηζξνώλ (ππεξγνιαβίεο) πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηηο
νπνίεο ζα ζπλαθζνύλ επί κέξνπο ζπκβάζεηο;
Φξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ
Διέγρεηαη ε ζπκβαηόηεηα ηεο αλαιπηηθήο
πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ
έξγνπ κε ηα πεξηερόκελα ηεο πξόζθιεζεο
(ελδεηθηηθά) σο πξνο:

Τε ζθνπηκόηεηα

ην ρξνλνδηάγξακκα

ηνλ πξνϋπνινγηζκό

ηα παξαδνηέα

Διέγρεηαη ν αξηζκόο θαη νη εηδηθόηεηεο ηνπ
πξνζσπηθνύ ηνπ θνξέα θαηά εηδηθόηεηα πνπ
ζα απαζρνιεζεί ζην έξγν θαη ν ρξόλνο
απαζρόιεζεο ηνπο
Διέγρεηαη ε ύπαξμε (εάλ απαηηείηαη)
νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνύ
θαηά εηδηθόηεηα πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην
έξγν θαη ρξόλν απαζρόιεζεο από ην
πθηζηάκελν ζην θνξέα
Διέγρεηαη ν αξηζκόο θαη νη εηδηθόηεηεο ηνπ
πξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα απαηηεζεί γηα
ην έξγν, ν ρξόλνο απαζρόιεζεο, ε ζρέζε
απαζρόιεζεο θαη ηξόπνο πξόζιεςεο
Διέγρεηαη ε ύπαξμε ιίζηαο πιηθώλ κέζσλ πνπ
ζα απαηηεζνύλ θαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα
δηάζεζήο ηνπο ζην έξγν

Διέγρεηαη ε ύπαξμε θαη ην εθηθηό ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην ρξόλν
απαζρόιεζεο-δηάζεζεο ησλ πόξσλ πνπ ζα
απαζρνιεζνύλ ζην έξγν.
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ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

ΤΛΙΚΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ
ΔΙΚΑΙΟ/
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΑ

Α/Α

3.7

3.8

4

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΛΕΓΥΟΤ

Τεθκεξηώλεηαη επαξθώο ην θόζηνο ηνπ έξγνπ;

Πεξηγξάθεηαη ην ζύζηεκα δηνίθεζεο, εθηέιεζεο,
παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ;

Υπάξρεη απόθαζε γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ
(επηζηεκνληθό, ηερληθό, δηνηθεηηθό) πνπ ζα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ
Διέγρεηαη ε αθξίβεηα ηνπ αλαιπηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ σο πξνο :

ην θόζηνο ησλ πιηθώλ κέζσλ αλαιπηηθά

ην θόζηνο ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ

ην θόζηνο ησλ επί κέξνπο αλαζέζεσλ

ην ύςνο ησλ έκκεζσλ δαπαλώλ
Ο πξνϋπνινγηζκόο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
ηελ θνζηνιόγεζε θάζε παξαδνηένπ, θαη ηνπ
ζπλνιηθνύ έξγνπ ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη
θαη νη έκκεζεο δαπάλεο πνπ επηβαξύλνπλ ην
έξγν, ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο
θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ
εθάζηνηε πξόζθιεζε θαη ζην Σύζηεκα
Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ.
Δηδηθά γηα ην ύςνο ησλ έκκεζσλ δαπαλώλ
ειέγρεηαη:

ν ζαθήο πξνζδηνξηζκόο ησλ έκκεζσλ
δαπαλώλ πνπ πξνηείλεηαη λα
επηβαξύλνπλ ην έξγν,

ε ζπζρέηηζε (αλαγθαηόηεηα) ησλ
έκκεζσλ δαπαλώλ κε ην έξγν,

ε επηιεμηκόηεηα ησλ έκκεζσλ δαπαλώλ
ζην πιαίζην ηεο πξόζθιεζεο

ν δίθαηνο επηκεξηζκόο ησλ έκκεζσλ
δαπαλώλ ηνπ θνξέα ζην έξγν,
Διέγρεηαη

ν θαζνξηζκόο ησλ αξκνδίσλ Υπεξεζηώλ
ή νξγάλσλ γηα ηνλ έιεγρν, ηελ
πηζηνπνίεζε θαη παξαιαβή ηνπ θπζηθνύ
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζρεηηθώλ
δηαδηθαζηώλ

ε ύπαξμε αλαιπηηθνύ ζρήκαηνο
δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ, όπνπ
απνηππώλνληαη νη ξόινη θαη νη
αξκνδηόηεηεο
Διέγρεηαη ε ύπαξμε απόθαζεο γηα πξόζιεςε
ηνπ απαηηνύκελνπ επηπξόζζεηνπ πξνζσπηθνύ
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ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

ΤΛΙΚΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ
ΔΙΚΑΙΟ/
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΑ

Α/Α

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΛΕΓΥΟΤ
απαζρνιεζεί ζην έξγν;

5

6

7

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ

ΝΑΙ

ΟΥΙ

ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

ΤΛΙΚΟ
ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ

θαηά εηδηθόηεηα πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην
έξγν θαη ρξόλν απαζρόιεζεο

Οη δηαδηθαζίεο πξόζιεςεο λένπ πξνζσπηθνύ
ηθαλνπνηνύλ ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο;
Βάζεη ηνπ πθηζηάκελνπ θαη ηνπ ππό πξόζιεςε
πξνζσπηθνύ ηεθκεξηώλεηαη ε επηρεηξεζηαθή
ηθαλόηεηα ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ;
Από ην ζύζηεκα δηνίθεζεο, εθηέιεζεο,
παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ
πξνηείλεηαη από ην δηθαηνύρν ηεθκεξηώλεηαη ε
δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ δηθαηνύρνπ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ;

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΤΡΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ:

ΕΙΗΓΗΗ

Ολνκαηεπώλπκν………………………….

Ηκεξνκελία ………………….

Υπνγξαθή ……………………………….
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ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ
ΔΙΚΑΙΟ/
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΑ

