
 

 
 
 
 
 
 

Με ηην ζςγσπημαηοδψηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ. 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

Έκθεση Επαλήθεςσηρ – Πιστοποίησηρ Ππάξηρ 
 
Ππακηικψ ηος Οπγάνος Δπιηψπιαρ Δπαλήθεςζηρ (Ο.Δ.Δ.) ηηρ Ππάξηρ με Κυδ. Απιθ. 

ΟΠΣ (MIS)…..…………….. πος εγκπίθηκε με ηην απιθ. ……………………….. Απψθαζη 

Φπημαηοδψηηζηρ Ππάξηρ ζωμθυνα με ηην απιθ. ……………….. Ππψζκληζη ηος ΔΦ 

…………………………………………….. 

 
Οι ςπογπάθονηερ: 

α) …………..…. 

β) ……………… 

γ) ……………… 

 
πος αποηελοωμε, ζωμθυνα με ηην απιθ. ……………….. Απψθαζη, Όπγανο Δπιηψπιαρ 

Δπαλήθεςζηρ (ΟΔΔ) για ηην παπακολοωθηζη και ηον έλεγσο ηηρ εκηέλεζηρ ηηρ ππορ 

ενίζσςζη-σπημαηοδψηηζη Ππάξηρ, μεηά απψ επιηψπιοςρ ελέγσοςρ ζηην πεπιοσή ψπος 

εκηελείηαι η Ππάξη αθοω λάβαμε ςπψτη μαρ: 

 

1. Την ςπ. απιθ. …………………….. Απψθαζη Φπημαηοδψηηζηρ ηηρ Ππάξηρ 

2. Τιρ επιμεηπήζειρ (ψπος απαιηείηαι) 

3. Τιρ ππαγμαηοποιηθείζερ επγαζίερ 

4. Τα ςποδείγμαηα και ηα παπαζηαηικά πληπυμϊν (ηιμολψγια, ενηάλμαηα, 

εκκαθαπίζειρ κλπ.) 

5. Τιρ διοικηηικέρ ππάξειρ πος πποβλέπονηαι απψ ηην ιζσωοςζα νομοθεζία, για ηη 

νψμιμη λειηοςπγία ηος ζκάθοςρ (ψπος απαιηείηαι). 

διαπιζηϊζαμε και βεβαιϊνοςμε ηα κάηυθι: 

Α. Έσοςν εκηελεζθεί οι επγαζίερ και η ππομήθεια εξοπλιζμοω πος πεπιγπάθονηαι 

αναλςηικά ζηο Υπψδειγμα V.a ηηρ αναλςηικήρ καηάζηαζηρ δαπανϊν. 

Β. Το αναθεπψμενο έπγο έσει ολοκληπυθεί ζωμθυνα με ηην ιζσωοςζα Απψθαζη 

Φπημαηοδψηηζηρ ηηρ Ππάξηρ και ηηπήθηκαν ψλερ οι πποχποθέζειρ και οι ψποι 

ηηρ. 

Γ. Η πληπυμή αθοπά ηην ………….δψζη και ηο κψζηορ ηυν επγαζιϊν είναι: 

1. Σςνολικψ ποζψ πος πληπϊθηκε με ΦΠΑ: …………………..€ 

2. Σςνολικψ ποζψ πος πληπϊθηκε συπίρ ΦΠΑ: ………………€ 



 

 
 
 
 
 
 

Με ηην ζςγσπημαηοδψηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ. 
 

 

3. Σςνολικψ ποζψ (συπίρ ΦΠΑ) μη επιλέξιμο απψ ΟΔΔ: …………………….€ 

4. Σςνολικψ επιλέξιμο ππορ σπημαηοδψηηζη ποζψ: ……………… € ηο οποίο 

ανηιζηοισεί ζε: 

- Γημψζια Γαπάνη       (….%) …………….... € 

- Ιδιυηική ζςμμεηοσή  (….%) …………….....€ 

- Γάνειο                     (….%) ……….……...€ 

5. Πποβλεπψμενορ πποχπολογιζμψρ ζηην Απψθαζη Φπημαηοδψηηζηρ ηηρ 

Ππάξηρ: …………………..€ 

6. Ποζοζηψ εκηελεζθένηορ έπγος: ……% 

Γ. Έσει γίνει έναπξη λειηοςπγίαρ ηηρ ππάξηρ (πεπίπηυζη ηελικήρ ή ολικήρ 

πληπυμήρ). 

Δ. Όλα ηα εκδοθένηα ηιμολψγια και λοιπά παπαζηαηικά ζηοισεία πος αθοποων ηην 

ππάξη είναι εξοθλημένα  

 

Ημεπομηνία ……………………….                                        
 
 
 
ΤΟ ΟΔΔ                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


