ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV
ΛΙΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΟΠΙΑ ΔΠΑΛΗΘΔΤΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΔΠΑΛΗΘΔΤΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΡΑΞΗ: …………….

ΣΜΗΜΑ A: ΣΑΤTOΣΗΣΑ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΑΛΙΔΙΑ& ΘΑΛΑΑ
2014-2020

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ:

4.
ΑΤΞΗΗ ΣΗ
ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ ΣΗ
ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΟΥΗ

ΜΕΣΡΟ:

ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ:

ΠΡΟΚΛΗΗ:
ΑΠΟΦΑΗ
ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
ΠΡΑΞΗ &
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ:
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗ (ΟΠ) :

ΔΙΚΑΙΟΤΥΟ :

ΔΟΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
(1ε, 2ε, 3ε,… ΟΛΙΚΗ):
ΑΠΟΦΑΗ
ΤΓΚΡΟΣΗΗ Ο.Ε.Ε.:

ΑΙΣΗΜΑ
ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ –
ΠΛΗΡΩΜΗ
ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΤ
(Αξ. Πξωη. &
Ηκεξνκελία) :
ΣΟΠΟ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ
ΠΡΑΞΗ:
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΛΕΓΥΟΤ:

ΣΜΗΜΑ Β: ΗΜΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΑΛΗΘΔΤΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΗΣΑ
ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΔΠΑΛΗΘΔΤΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ
ΔΕΝ
Α/Α
ΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΥΟΤ
ΝΑΙ ΟΥΙ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Ο ππνβιεζείο θάθεινο ηνπ αηηήκαηνο
1 επαιήζεπζεο-πιεξωκήο είλαη πιήξεο
ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ηεο Πξόζθιεζεο;
Τπνβάιινληαη αληίγξαθα εμνθιεκέλωλ
2 ηηκνινγίωλ θαη ηωλ ινηπώλ παξαζηαηηθώλ
πηζηνπνίεζεο ηωλ δαπαλώλ;

1

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο.

Δειώλεηαη ππεύζπλα από ην δηθαηνύρν όηη όια
ηα κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκνί είλαη
3 θαηλνύξηα/νη θαη ακεηαρείξηζηα/νη θαη όηη δελ
έρεη ρξεκαηνδνηεζεί από άιιε πεγή γηα ηηο
πξνηεηλόκελεο εξγαζίεο θαη εμνπιηζκνύο;
4

Τπνβάιινληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ
πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο;

5

Τπνβάιιεηαη βεβαίωζε ηεο Σξάπεδαο γηα ην
εθηακηεπζέλ πνζό ηνπ δαλείνπ;

Τπνβάιιεηαη πξόζθαηε βεβαίωζε ηνπ
Πξωηνδηθείνπ/ ΓΕΜΗ πεξί κε πηώρεπζεο ηεο
6
επηρείξεζεο ή κε ζέζεο απηήο ζε εθθαζάξηζε
(εθόζνλ απαηηείηαη);
Τπνβάιιεηαη βεβαίωζε ηεο αξκόδηαο
Τπεξεζίαο πεξί κε ηξνπνπνίεζεο ηνπ
7
θαηαζηαηηθνύ ηεο επηρείξεζεο (εθόζνλ
απαηηείηαη);
8

……..(πκπιεξώλεηαη από ηνλ ΕΦ αλάινγα κε
ηε θύζε ηεο πξάμεο)

9 ………..

ΣΜΗΜΑ Γ : ΗΜΔΙΑ ΔΠΙΣΟΠΙΑ ΔΠΑΛΗΘΔΤΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΠΡΑΞΗ
Α/Α
ΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΥΟΤ
ΝΑΙ ΟΥΙ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Σν θπζηθό αληηθείκελν έρεη πινπνηεζεί
1 ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο
ηεο απόθαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Πξάμεο;
2

Οη δαπάλεο αληηζηνηρνύλ ζην πηζηνπνηεκέλν
θπζηθό αληηθείκελν ηεο Πξάμεο;

3

Οη δαπάλεο είλαη ζύκθωλεο κε ηα
ππνβιεζέληα παξαζηαηηθά ηνπ δηθαηνύρνπ;

4

Οη δαπάλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληόο ηεο
επηιέμηκεο πεξηόδνπ;

5

Ο ηξόπνο εμόθιεζεο ηωλ ηηκνινγίωλ είλαη
ζύκθωλνο κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο;

Είλαη αλαξηεκέλεο ζην ρώξν πινπνίεζεο ηεο
Πξάμεο νη πξνβιεπόκελεο επεμεγεκαηηθέο
πηλαθίδεο θαη ηα δηαθεκηζηηθά πιαίζηα ηνπ
6
έξγνπ, όπωο πξνβιέπεηαη από ηηο
ππνρξεώζεηο δεκνζηόηεηαο ηνπ δηθαηνύρνπ
ζην ύζηεκα Δηαρείξηζεο θαη Ειέγρνπ (ΔΕ);

2

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο.

Έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο θωηνγξαθίεο εθ
κέξνπο ηνπ ΟΕΕ πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηα
βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εθηειεζζέληνο θπζηθνύ
7
αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο θαη ηελ αλάξηεζε
ηωλ πξνβιεπόκελωλ επεμεγεκαηηθώλ θαη
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδωλ;
Ηκεξνκελία …………/………./20….…

Σν Ο.Ε.Ε.
α.
β.
γ.

3

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο.

