ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Σε όλεσ τισ περιπτώςεισ που υποβϊλλεται αύτημα πληρωμόσ από τον δικαιούχο, ο ΕΦΔ προβαύνει ςε
διοικητικό εξϋταςη και επεξεργαςύα των ςτοιχεύων που ϋχουν υποβληθεύ με το αύτημα του δικαιούχου
και ειδικότερα ςτην πιςτοπούηςη του φυςικού αντικειμϋνου (ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα που
υποβϊλλονται από το δικαιούχο) ό/ και του οικονομικού αντικειμϋνου (ςτον ϋλεγχο δηλαδό των
δαπανών με βϊςη τα υποβληθϋντα παραςτατικϊ), όπου αυτό απαιτεύται.
Στην περύπτωςη Α τρόπου πληρωμόσ (προκαταβολό) ο Ενδιϊμεςοσ Φορϋασ Διαχεύριςησ διενεργεύ
διοικητικό επαλόθευςη ςτο αύτημα του δικαιούχου, με την οπούα επιβεβαιώνεται ότι προςκομύζεται
εγγυητικό επιςτολό από χρηματοπιςτωτικό ύδρυμα που λειτουργεύ νόμιμα.
Κϊθε Αύτημα Επαλόθευςησ - Πιςτοπούηςησ ενεργοποιεύ τισ διαδικαςύεσ επαλόθευςησ - πιςτοπούηςησ
φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου, όςον αφορϊ ςτην υλοπούηςη του ϋργου και την
καταβολό τησ επιχορόγηςησ που αναλογεύ .
Η ομϊδα επαλόθευςησ εξετϊζει λεπτομερώσ την πορεύα υλοπούηςησ του ϋργου του δικαιούχου,
ελϋγχοντασ τα ςχετικϊ ςτοιχεύα που τεκμηριώνουν την ορθό υλοπούηςη του Φυςικού Αντικειμϋνου και
την τόρηςη των επιμϋρουσ όρων τησ ςύμβαςησ. Σε περύπτωςη που η πρόοδοσ ςτην υλοπούηςη κϊποιασ
δρϊςησ υπολεύπεται του αρχικού ςχεδιαςμού, διευκρινύζεται ο λόγοσ τησ υςτϋρηςησ, εκτιμϊται και
ςημειώνεται το ποςοςτό ολοκλόρωςησ .
Τα όργανα ελϋγχου κατϊ την πιςτοπούηςη του Φυςικού Αντικειμϋνου μπορούν να ζητόςουν
οποιοδόποτε ςτοιχεύο κρύνουν απαραύτητο, για την απόδειξη τησ καλόσ εκτϋλεςησ του ϋργου και την
πλόρη ςυμμόρφωςη με τουσ όρουσ τησ αντύςτοιχησ ςύμβαςησ.
Αντικεύμενο τησ επαλόθευςησ εύναι η πιςτοπούηςη:



του φυςικού αντικειμϋνου, ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα που υποβϊλλονται από το δικαιούχο
του οικονομικού αντικειμϋνου, ο ϋλεγχοσ δηλαδό των δαπανών με βϊςη τα υποβληθϋντα
παραςτατικϊ (όταν απαιτεύται)

Λαμβϊνονται υπόψη :






το νομικό, θεςμικό και κανονιςτικό πλαύςιο
η προκόρυξη, ο Οδηγόσ Εφαρμογόσ και τα λοιπϊ ϋντυπα του Προγρϊμματοσ
η ςύμβαςη
οι τυχόν εγκεκριμϋνεσ τροποποιόςεισ καθώσ και το ιςχύον εγκεκριμϋνο φυςικό και
οικονομικό αντικεύμενο του ϋργου
το υποβληθϋν αύτημα επαλόθευςησ - πιςτοπούηςησ.
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Ουςιαςτικϊ η επαλόθευςη αποςκοπεύ:







ςτην πιςτοπούηςη του φυςικού αντικειμϋνου τησ ενύςχυςησ, ςύμφωνα µε τουσ όρουσ που
περιλαμβϊνονται ςτη ςύμβαςη με τον Δικαιούχο και τον Οδηγό Εφαρμογόσ του
Προγρϊμματοσ,
ςτην επιβεβαύωςη τησ ορθότητασ και ακρύβειασ των αιτημϊτων επαλόθευςησ –
πιςτοπούηςησ δαπανών των Δικαιούχων,
ςτη διαςφϊλιςη τησ τόρηςησ των λοιπών όρων υλοπούηςησ τησ πρϊξησ ςύμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτη ςύμβαςη με τον Δικαιούχο και τον Οδηγό Εφαρμογόσ του
Προγρϊμματοσ,
ςτην τεκμηρύωςη τησ ύπαρξησ επαρκούσ διαδρομόσ ελϋγχου,
ςτη τόρηςη των κανόνων δημοςιότητασ,
ςτην πιςτοπούηςη τησ πραγματοπούηςησ των δαπανών οι οπούεσ ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο
αύτημα επαλόθευςησ – πιςτοπούηςησ δαπανών και τησ επιλεξιµότητϊ τουσ µε βϊςη τα
παραςτατικϊ και λοιπϊ δικαιολογητικϊ και ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ (όταν προβλϋπεται)

Κατϊ την διαδικαςύα επαλόθευςησ εξετϊζεται αν:
 το αντύςτοιχο τμόμα του ϋργου ϋχει υλοποιηθεύ ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ
προώποθϋςεισ τησ απόφαςησ ϋγκριςησ και οι υπηρεςύεσ ϋχουν παραδοθεύ,
 τα αιτόματα πληρωμών των δικαιούχων και τα ςτοιχεύα που παρϋχουν εύναι ακριβό,
 η ενύςχυςη και η δαπϊνη εύναι ςύμφωνεσ με το εθνικό και κοινοτικό δύκαιο,
 τηρόθηκαν οι κατϊλληλεσ διαδικαςύεσ για την αποφυγό διπλόσ χρηματοδότηςησ τησ
δαπϊνησ από ϊλλα κοινοτικϊ ό εθνικϊ χρηματοδοτικϊ μϋςα ό από ϊλλη προγραμματικό
περύοδο.
 τηρούνται τυχόν πρόςθετεσ προώποθϋςεισ που προβλϋπονται ςτο πλαύςιο του
εφαρμοζόμενου καθεςτώτοσ ενύςχυςησ.
 εϊν και όποτε απαιτεύται, προςκομύζεται τουλϊχιςτον ιςόποςη εγγυητικό επιςτολό από
χρηματοπιςτωτικό ύδρυμα που λειτουργεύ νόμιμα.
Κατϊ την επαλόθευςη του οικονομικού αντικειμϋνου του ϋργου γύνεται :
o ϋλεγχοσ τησ επιλεξιμότητασ των ςυγκεκριμϋνων πραγματοποιηθειςών δαπανών, τησ
ορθότητασ, εγκυρότητασ και νομιμότητασ αυτών καθώσ και των ςχετικών παραςτατικών
ϋκδοςησ και εξόφληςησ τουσ .
o ϋλεγχοσ των παραςτατικών των δαπανών, τα οπούα μονογρϊφονται και ςφραγύζονται με
ειδικό ςφραγύδα. Ελϋγχονται επύςησ και αντύςτοιχα τηρούμενα ςτοιχεύα από τισ λογιςτικϋσ
εγγραφϋσ των πρϊξεων ανϊλογα με την τηρούμενη κατηγορύα λογιςτικών βιβλύων για να
επιβεβαιωθεύ η ορθό εκτϋλεςη του οικονομικού αντικειμϋνου (π.χ . βιβλύα εςόδων εξόδων, καρτϋλεσ προμηθευτών, ημερολόγια κλπ ).
o Επύςησ, ελϋγχονται το ςύνολο των παραςτατικών για να διαπιςτωθεύ η ορθό κατανομό
των δαπανών ςτισ αντύςτοιχεσ Κατηγορύεσ Δαπανών και ανϊ ποςοτικό ςτοιχεύο και να
επιβεβαιωθεύ το εύλογο του κόςτουσ .
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