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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
11ης Συνεδρίασης / 22-07-2019
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑΑ
(ΚΥΑ 12935/15 - ΦΕΚ 1247/Β/2015)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Η Πρόεδρος:
Τα μέλη:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Τα μέλη:

Ζωή Βροντίση
Αριστείδης Καλπίας (Αν. Προέδρου)
Διονύσης Ασημακόπουλος
Κωνσταντίνος Παπασπυρόπουλος
Δήμητρα Λυμπεροπούλου

ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ:
Τα μέλη:
Πέτρος Βαρελίδης (υποβολή παραίτησης κατά την 7η συνεδρ. ΔΣ ΕΚΠΑΑ, 23/04/2019)
Ιωάννης Μαχαίρας (υποβολή παραίτησης: αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 1075/02-05-2019)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ: Πέτρος Βαρελίδης (εκτ. χρέη 11ης Συνεδρίασης 2019)

ΑΠΟΦΑΣΗ 70 / 11 / 22-07-2019
ΘΕΜΑ 2:

Νέα σύμβαση για λογιστική υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90748/11441 Απόφαση ορισμού Προέδρου και Μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Π.Α.Α. (ΦΕΚ
755/ΥΟΔΔ/18-12-2018)
2. τη γραπτή εισήγηση του εκτ. χρέη Δ/ντη του ΕΚΠΑΑ, κ. Π. Βαρελίδη (αρ. πρωτ. ΕΚΠΑΑ 1824/19-07-2019)
3. την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα:
Την προκήρυξη έργου συμβουλευτικής υποστήριξης των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του ΕΚΠΑΑ σε όλα
τα εκτελούμενα ή υπό ανάθεση ευρωπαϊκά προγράμματα από την έναρξη των προγραμμάτων αυτών έως το τέλος
του 2019 έναντι του συνολικού ποσού των 12.400€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Το αντικείμενο του έργου συνοψίζεται ως ακολούθως:
Συμβουλευτική υποστήριξη των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του σε ευρωπαϊκά προγράμματα από την
έναρξη των προγραμμάτων αυτών έως το τέλος του 2019. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:
1. Η Εισήγηση στη διοίκηση κανονισμών και διαδικασιών για την διεκπεραίωση οικονομικών θεμάτων που
υπάγονται στο σκοπό του Ε.Κ.Π.Α.Α. σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που εκτελούνται σήμερα ή
επίκειται η ανάθεσή τους (INTERREG –INVALIS, LIFE CEI GREECE, LIFE IP για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, LIFE NANO EXPLORE).
2. Η λογιστική παρακολούθηση ανά ευρωπαϊκό πρόγραμμα .
3. Η καταχώρηση όλων των παραστατικών ανά ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η εξαγωγή ξεχωριστού αποτελέσματος.
4. Η λογιστική παρακολούθηση των επιδοτήσεων ανά ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
5. Η λογιστική κατοχύρωση των εφαρμοζόμενων από το ΕΚΠΑΑ φορολογικών και λογιστικών κανόνων σε
ανακύπτοντα προβλήματα εφαρμογής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η επίλυσή τους κατά την εκταμίευση
των ποσών προς τους διάφορους σκοπούς και δράσεις.
6. Η παροχή συμβουλών για την εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής, ασφαλιστικής, οικονομικής, λογιστικής
νομοθεσίας σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος, Κρατήσεων, ΚΒΣ, ΚΦΑΣ, ΜΥΦ, ΦΠΑ, ΕΣΠΑ, κλπ.
Η απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.
Ακριβές αντίγραφο του σχεδίου απόφασης εκ των Πρακτικών της 11ης Συνεδρίασης /22-07-2019 του Δ.Σ. του
ΕΚΠΑΑ.
Με εντολή Προέδρου του ΔΣ ΕΚΠΑΑ,
O εκτ. χρέη Γραμματέως του ΔΣ ΕΚΠΑΑ
Πέτρος Βαρελίδης
Σελ. 1

