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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Πράξης 
 
Πρακτικό του Οργάνου Επιτόπιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) της Πράξης με Κωδ. Αριθ. ΟΠΣ 

(MIS)…..…………….. που εγκρίθηκε με την αριθ. ……………………….. Απόφαση Χρηματοδότησης 

Πράξης σύμφωνα με την αριθ. ……………….. Πρόσκληση του ΕΦ 

…………………………………………….. 

 
Οι υπογράφοντες: 

α) …………..…. 

β) ……………… 

γ) ……………… 

 
που αποτελούμε, σύμφωνα με την αριθ. ……………….. Απόφαση, Όργανο Επιτόπιας 

Επαλήθευσης (ΟΕΕ) για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της προς 

ενίσχυση-χρηματοδότηση Πράξης, μετά από επιτόπιους ελέγχους στην περιοχή όπου 

εκτελείται η Πράξη αφού λάβαμε υπόψη μας: 

 

1. Την υπ. αριθ. …………………….. Απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης 

2. Τις επιμετρήσεις (όπου απαιτείται) 

3. Τις πραγματοποιηθείσες εργασίες 

4. Τα υποδείγματα και τα παραστατικά πληρωμών (τιμολόγια, εντάλματα, εκκαθαρίσεις 

κλπ.) 

5. Τις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, για τη νόμιμη 

λειτουργία του σκάφους (όπου απαιτείται). 

διαπιστώσαμε και βεβαιώνουμε τα κάτωθι: 

1. Έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες και η προμήθεια εξοπλισμού που περιγράφονται 

αναλυτικά στο Υπόδειγμα V.a της αναλυτικής κατάστασης δαπανών. 

2. Το αναφερόμενο έργο έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση 

Χρηματοδότησης της Πράξης και τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις και οι όροι της. 

3. Η πληρωμή αφορά την ………….δόση και το κόστος των εργασιών είναι: 

1. Συνολικό ποσό που πληρώθηκε με ΦΠΑ: …………………..€ 

2. Συνολικό ποσό που πληρώθηκε χωρίς ΦΠΑ: ………………€ 

3. Συνολικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) μη επιλέξιμο από ΟΕΕ: …………………….€ 
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4. Συνολικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό: ……………… € το οποίο αντιστοιχεί 

σε: 

- Δημόσια Δαπάνη       (….%) …………….... € 

- Ιδιωτική συμμετοχή  (….%) …………….....€ 

- Δάνειο                     (….%) ……….……...€ 

5. Προβλεπόμενος προϋπολογισμός στην Απόφαση Χρηματοδότησης της Πράξης: 

…………………..€ 

6. Ποσοστό εκτελεσθέντος έργου: ……% 

4. Έχει γίνει έναρξη λειτουργίας της πράξης (περίπτωση τελικής ή ολικής πληρωμής). 

5. Όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια και λοιπά παραστατικά στοιχεία που αφορούν την πράξη 

είναι εξοφλημένα  

 

Ημερομηνία ……………………….                                        
 
 
 
ΤΟ ΟΕΕ                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


