
 

 

 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ – ΕΝΝΟΙΕ: ΠΑΡΑΣΤΠΙΑ - ΑΠΑΣΗ 

 
ΠΑΡΑΣΤΠΙΕ  
Η έννοια τησ παρατυπίασ 
Ο αρχικόσ οριςμόσ τησ ϋννοιασ "παρατυπύα" παρατύθεται ςτο ϊρθρο 1 παρϊγραφοσ 2 του κανονιςμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) αριθ. 2988/951. Αναδιατύπωςη του οριςμού, χωρύσ αλλαγό ςτο ουςιαςτικό περιεχόμενο τησ ϋννοιασ 
ενςωματώθηκε ςτο κανονιςτικό πλαύςιο τησ Δ’ Προγραμματικόσ Περιόδου για τη χρηματοδότηςη από τα 
Διαρθρωτικϊ Ταμεύα και το Ταμεύο Συνοχόσ. Ειδικότερα το ϊρθρο 2 του Κανονιςμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20062 
προβλϋπει ότι: "παρατυπύα ςυνιςτϊ κϊθε παρϊβαςη διϊταξησ του κοινοτικού δικαύου η οπούα 
προκύπτει από πρϊξη ό παρϊλειψη οικονομικού φορϋα και η οπούα ζημιώνει ό ενδϋχεται να ζημιώςει 
το γενικό προώπολογιςμό τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, µε τον καταλογιςμό ςτον κοινοτικό 
προώπολογιςμό αδικαιολόγητησ δαπϊνησ".  
Ο οριςμόσ αυτόσ καλύπτει όλεσ τισ αντικειμενικϋσ ςυμπεριφορϋσ (πρϊξη ό παρϊλειψη) οικονομικού φορϋα, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των µη εκ προθϋςεωσ ςυμπεριφορών που θα μπορούςαν να ζημιώςουν τον κοινοτικό 
προώπολογιςμό. Πρόκειται για αντικειμενικϋσ περιπτώςεισ παράβαςησ κάποιασ διάταξησ του κοινοτικού 
δικαίου.  

 
Σα είδη των παρατυπιών  
Οι παρατυπύεσ εύναι δυνατόν να αφορούν ςε μεμονωμϋνεσ περιπτώςεισ ό να εκτεύνονται ςε περιςςότερεσ τησ 
μύασ πρϊξεων με κοινϊ χαρακτηριςτικϊ (ςυςτηµικϋσ). 
Ωσ περιπτώςεισ ςυςτημικών παρατυπιών λόγω μη ςυμμόρφωςησ ςτουσ κανόνεσ περύ δημοςύων ςυμβϊςεων 
μπορούν να αναφερθούν: 

 η μη τόρηςη διαδικαςιών όςον αφορϊ τη δημοςιότητα, 
 ςυμβϊςεισ οι οπούεσ ςυνϊφθηκαν χωρύσ να τηρηθούν οι διατϊξεισ των οδηγιών, 
 ςύγχυςη ανϊμεςα ςτα κριτόρια επιλογόσ και ςτα κριτόρια ανϊθεςησ, ό όταν αυτϊ δεν 

περιγρϊφονται επαρκώσ  κ.λ.π. 
 

Εντοπιςμόσ παρατυπιών 
Σύμφωνα με το κανονιςτικό πλαύςιο το κρϊτοσ μϋλοσ ϋχει καταρχόν την ευθύνη τησ πρόληψησ και ςτην 
περύπτωςη που αυτό δεν εύναι εφικτό του εντοπιςμού και τησ λόψησ μϋτρων για τη διόρθωςη παρατυπιών 
που εμφανύζονται ςτο πλαύςιο τησ διαχεύριςησ των πόρων των Ευρωπαώκών Ταμεύων, ώςτε να διαςφαλύζεται 
η επιλεξιμότητα των αιτημϊτων πληρωμόσ από τον κοινοτικό προώπολογιςμό. Πϋραν των προληπτικών 
μϋτρων, τα οπούα ςτοχεύουν ςτην αποφυγό ενδεχόμενων παρατυπιών, ςτο ςύςτημα διαχεύριςησ και ελϋγχου 
των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων του ΕΣΠΑ περιλαμβϊνονται και διαδικαςύεσ / ςημεύα ελϋγχου τα οπούα 
ςτοχεύουν ςτον εντοπιςμό ενδεχόμενων παρατυπιών καθώσ και μϋτρα για την αποκατϊςταςη τησ 
κανονικότητασ τησ νομιμότητασ και τησ επιλεξιμότητασ των ςυγχρηματοδοτούμενων δαπανών.  
Τα κύρια τυποποιημένα ςημεία ελέγχου τα οπούα προβλϋπονται για τον εντοπιςμό τυχόν παρατυπιών 
αφορούν: 

 ςτη διοικητικό εξϋταςη από τη Διαχειριςτικό Αρχό, την ΕΔΑ ό τον ΕΦΔ των ςταδύων εξϋλιξησ των 
πρϊξεων για τη διαςφϊλιςη τησ υλοπούηςό τουσ ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ απόφαςησ ϋνταξησ και 
τουσ ιςχύοντεσ εθνικούσ και κοινοτικούσ κανόνεσ. 

                                       
1 Κανονιζμόρ (ΕΚ, Εςπαηόμ) απιθ. 2988/95 ηος Σςμβοςλίος ηηρ 18ηρ Δεκεμβπίος 1995 ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηων 

οικονομικών ζςμθεπόνηων ηων Εςπωπαϊκών Κοινοηήηων (ΕΕ L ηηρ 21.12.95 ζ.1) 
2 Κανονιζμόρ (ΕΚ) απιθ. 1083/20062 πεπί καθοπιζμού γενικών διαηάξεων για ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ, ηο 

Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ηο Ταμείο Σςνοσήρ και ηην καηάπγηζη ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 1260/1999 



 

 

 ςτη διοικητικό επαλόθευςη από την Διαχειριςτικό Αρχό ό τον ΕΦΔ κϊθε αύτηςησ υποβολόσ δαπανών 
των δικαιούχων 

 ςτην επιτόπια επαλόθευςη από την Διαχειριςτικό Αρχό ό τον ΕΦΔ επιμϋρουσ πρϊξεων 
 ςτην επιτόπια επιθεώρηςη από την Αρχό Πιςτοπούηςησ Διαχειριςτικών Αρχών, ΕΔΑ, ΕΦΔ, δικαιούχων 

ςτα πλαύςια υλοπούηςησ πρϊξεων/υποϋργων 
 ςτουσ ελϋγχουσ εθνικών οργϊνων (Επιτροπό Δημοςιονομικού Ελϋγχου) 

Για κϊθε παρατυπύα που εντοπύζεται αναλαμβϊνονται διορθωτικϊ μϋτρα, την υλοπούηςη των οπούων 
παρακολουθεύ η ΔΑ, ΕΔΑ ό ο ΕΦΔ ςτον οπούο ϋχει εκχωρηθεύ η διαχεύριςη τησ πρϊξησ ςτην οπούα εντοπύζονται 
οι παρατυπύεσ.   
Τα μϋτρα που λαμβϊνονται, περιλαμβϊνουν: 

 Συςτϊςεισ 
 Δημοςιονομικϋσ διορθώςεισ (ακύρωςη μϋρουσ τησ κοινοτικόσ ό και εθνικόσ ςυνδρομόσ ςτην 

πρϊξη/υποϋργο και ανϊκτηςη τυχόν αχρεωςτότωσ καταβληθϋντων ποςών)  
 Ανϊκληςη απόφαςησ ϋνταξησ (ακύρωςη του ςυνόλου τησ ςυνδρομόσ ςτην πρϊξη)  

Προκειμϋνου η ΔΑ, ΕΔΑ ό ο ΕΦΔ να διαςφαλύςει την υλοπούηςη τησ πρϊξησ ςύμφωνα με την απόφαςη ϋνταξησ 
παρακολουθεύ την εφαρμογό των ςυςτϊςεων από τουσ δικαιούχουσ και ςτην περύπτωςη μη ςυμμόρφωςόσ 
του, προχωρϊ ανϊλογα με το εύδοσ, την ϋκταςη και τη ςοβαρότητα τησ παρατυπύασ ςε ακύρωςη μϋρουσ ό του 
ςυνόλου τησ κοινοτικόσ ό και εθνικόσ ςυνδρομόσ ςτην πρϊξη (δημοςιονομικό διόρθωςη). 
 
 
Εντοπιςμόσ υπονοιών απάτησ  
 
Ο οριςμόσ τησ «υπόνοια απϊτησ» απαντϊται ςτο ϊρθρο 27 ςτοιχεύο γ) του κανονιςμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 
ωσ «κϊθε παρατυπύα που οδηγεύ ςτην κύνηςη διοικητικόσ ό δικαςτικόσ διαδικαςύασ ςε εθνικό επύπεδο, ώςτε να 
καθοριςτεύ η ύπαρξη προθϋςεωσ, και ιδύωσ απϊτησ». Η απϊτη διακρύνεται από το γενικότερο όρο «παρατυπύα» 
από τη ςυνιςτώςα τησ πρόθεςησ δόλου.  
 
Τα ςημεύα ελϋγχου καλύπτουν μϋροσ τησ μϋχρι ςόμερα γνωςτόσ περιπτωςιολογύασ υπονοιών απϊτησ, όπωσ 
αυτϋσ ϋχουν κατηγοριοποιηθεύ και περιγραφεύ ςτο «Ενημερωτικό ςημεύωμα ςχετικϊ με τουσ δεύκτεσ απϊτησ 
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ (COCOF 09/003/00-EL)» (βλ. ςχετική ανάρτηςη). 
 
Οι γενικώσ αναγνωριςμϋνεσ, κοινϋσ και επανειλημμϋνα εμφανιζόμενεσ μορφϋσ απϊτησ ςτισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ 
ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών αποτυπώνονται ςτο ϋγγραφο COCOF 09/003/00-EL. Σε ςχϋςη με αυτϋσ τισ 
μορφϋσ απϊτησ και τισ ιςχύουςεσ διαδικαςύεσ, ενδεικτικϊ αναφϋρονται μορφϋσ απϊτησ τισ οπούεσ μπορεύ να 
αντιμετωπύςουν οι αρχϋσ διαχεύριςησ κατϊ την ϊςκηςη των καθηκόντων τουσ: 
 

 Νοθευμένεσ προδιαγραφέσ 
 
Οι προςκλόςεισ για υποβολό προςφορών ό οι διακηρύξεισ ενδϋχεται να περιϋχουν προδιαγραφϋσ που να 
ϋχουν καταρτιςτεύ κατϊ τϋτοιο τρόπο ώςτε να ανταποκρύνονται ςτα προςόντα ενόσ ςυγκεκριμϋνου 
προςφϋροντοσ ό τισ οπούεσ μπορεύ να ικανοποιόςει μόνο ϋνασ προςφϋρων, ειδικϊ ςτον τομϋα τησ 
τεχνολογύασ των πληροφοριών (ΤΠ) και ςε ϊλλεσ τεχνικϋσ ςυμβϊςεισ.  
Ο ϋλεγχοσ τησ ςαφόνειασ και νομιμότητασ των τεχνικών προδιαγραφών αποτελεύ μϋςο διαςφϊλιςησ των 
κοινοτικών αρχών τησ διαφϊνειασ και τησ ύςησ ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων ςτισ αναθϋςεισ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. 
Η αρχό διαχεύριςησ εξετϊζει κατϊ την προϋγκριςη των διακηρύξεων για την ύπαρξη τεχνικών 
προδιαγραφών ςύμφωνα με το κοινοτικό δύκαιο και για την ύπαρξη όρων που ςυνιςτούν διϊκριςη υπϋρ 
κϊποιων ςυγκεκριμϋνων υποψηφύων [ενδεικτικϊ από Λύςτεσ ελϋγχου πεδύο ςχετικϊ με εξαςφϊλιςη προσ 
ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό χωρύσ διακρύςεισ (βϊςει ιθαγενεύασ ό οιαςδόποτε ϊλλησ ςυγκαλυμμϋνησ 
μορφόσ διϊκριςησ) ενδιαφερόμενουσ που διαθϋτουν τα απαιτούμενα προςόντα),  πεδύο προςδιοριςμόσ 
τεχνικών προδιαγραφών κατϊ γενικϋσ αρχϋσ κοινοτικού δικαύου, ρότρα «ό ιςοδύναμο»].  
Η περιγραφό του τεχνικού αντικειμϋνου τησ διακόρυξησ οφεύλει να ανταποκρύνεται ςτισ απαιτόςεισ που 
ϋχει θϋςει η ιςχύουςα νομοθεςύα και νομολογύα για την ουδετερότητα των τεχνικών προδιαγραφών, την 



 

 

ςυμφωνύα τουσ με διεθνό ό ευρωπαώκϊ ό κοινώσ παραδεδεγμϋνα πρότυπα, την παραπομπό τουσ ςε 
λειτουργικϋσ απαιτόςεισ ό επιδόςεισ και την χρόςη ιςοδύναμων λύςεων. Σε περύπτωςη ύπαρξησ 
περιςςότερων τευχών ςτην ύδια διακόρυξη, εύναι απαραύτητο να εξαλεύφονται αςϊφειεσ, δυςνόητεσ 
αναφορϋσ, μη νόμιμεσ παραπομπϋσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ καταςκευϋσ ό προϋλευςη ό ιδιαύτερων μεθόδων 
καταςκευόσ, ςημϊτων, ό διπλωμϊτων ευρεςιτεχνύασ ό τύπων, και οποιαδόποτε ϊλλη ϋνδειξη που ςτερεύ 
από τισ περιγραφϋσ του τεχνικού αντικειμϋνου τεχνολογικό ουδετερότητα. 
Σε μεταγενϋςτερο ςτϊδιο, κατϊ την προϋγκριςη τησ ςύμβαςησ, η αρχό διαχεύριςησ επιςημαύνει τυχόν 
προβλόματα νόθευςησ προδιαγραφών, ειδικϊ ςτισ ςυμβϊςεισ ειδικού τεχνικού ενδιαφϋροντοσ, 
ςτηριζόμενη ςτα πρακτικϊ των επιτροπών αξιολόγηςησ και ςτισ προςφυγϋσ που αςκόθηκαν επιτυχώσ. 
 
 Αδικαιολόγητεσ αναθέςεισ ςε μία μόνο πηγή 
 
Αφορούν αδικαιολόγητεσ αναθϋςεισ που γύνονται ςτον ύδιο ανϊδοχο, με κατϊρτιςη πολύ περιοριςτικών 
προδιαγραφών, καθώσ και με την παρϊταςη προηγούμενων ςυμβϊςεων αντύ για την προκόρυξη νϋασ 
πρόςκληςησ υποβολόσ προςφορών.  
 
Οι αρχϋσ διαχεύριςησ εξετϊζουν ςε αναθϋςεισ κατόπιν διαπραγμϊτευςησ ό παρϊταςησ τησ ςύμβαςησ ό 
ενεργοπούηςησ των δικαιωμϊτων προαύρεςησ την τεκμηρύωςη τησ επιλογόσ τησ διαδικαςύασ και τρόπου 
εκτϋλεςησ αυτόσ, μϋςα από αντύςτοιχα πεδύα των Λιςτών Ελϋγχου. Ειδικϊ για περιπτώςεισ ανϊθεςησ 
κατόπιν διαπραγμϊτευςησ και δικαιωμϊτων προαύρεςησ απαιτεύται να προςκομύζεται ςυμπληρωμϋνο το 
εκϊςτοτε ιςχύον ειδικό ϋντυπο ανακούνωςησ ςτην ΕΕΕΚ για διαγωνιςμούσ ϊνω των κοινοτικών ορύων. 
 
 Διαχωριςμόσ (κατάτμηςη) αγορών 
 
Αφορούν αναθϋςεισ που γύνονται με διαχωριςμό ό αλλιώσ κατϊτμηςη των αγορών (ϋργων, προμηθειών, 
υπηρεςιών) για να αποφεύγονται τα κατώτατα όρια ανταγωνιςτικών διαδικαςιών. Οι αρχϋσ διαχεύριςησ 
ελϋγχουν την ύπαρξη τεχνητόσ κατϊτμηςησ για την ανϊθεςη των ςυμβϊςεων ςύμφωνα με τα ιςχύοντα 
νομοθετικϊ και νομολογιακϊ δεδομϋνα. 
Σχετικϊ, η ϋννοια του ενιαύου λειτουργικού ςυνόλου ϋχει υιοθετηθεύ από την ιςχύουςα μϋχρι ςόμερα 
εθνικό και κοινοτικό νομολογύα, η οπούα εκτιμϊ την ύπαρξη ενόσ ϋργου βϊςει τησ οικονομικόσ και τεχνικόσ 
λειτουργύασ του αποτελϋςματοσ των οικεύων εργαςιών του.   
 
Η νομολογύα αυτό ςυμπληρωματικϊ ϋχει περιγρϊψει ςτοιχεύα ικανϊ προσ διαπύςτωςησ ύπαρξησ 
κατϊτμηςησ, όπωσ η ταυτόχρονη ϋναρξη διαδικαςύασ, η ομοιότητα φυςικού αντικειμϋνου, η ενότητα 
γεωγραφικού πλαιςύου, η ανϊθεςη από την ύδια αναθϋτουςα αρχό ό από τον ύδιο φορϋα που ςυντονύζει τισ 
διαδικαςύεσ ανϊθεςησ. Η ςώρευςη των ςτοιχεύων αυτών δημιουργεύ ιςχυρϋσ ενδεύξεισ κατατμόςεωσ.  
 
Επύςησ, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα δημοςύων ςυμβϊςεων προβλϋπονται διατϊξεισ για τη δυνατότητα 
ανϊθεςησ ςυμβϊςεων ςε τμόματα (lots). Στην περύπτωςη αυτό για τη επιλογό τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ 
λαμβϊνεται υπόψη ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ϋργου, αυτόσ δηλαδό που προκύπτει από το 
ϊθροιςμα τησ αξύασ όλων των επιμϋρουσ τμημϊτων.  
 
Σημειώνεται επύςησ ότι και οι διατϊξεισ αυτϋσ κϊνουν αναφορϊ ςε ςτοιχεύα όπωσ η ταυτόχρονη ςύναψη 
χωριςτών ςυμβϊςεων, ό η ομοιογϋνεια των προμηθειών (βλ. ςχετικϊ 9 παρ. 5 α) Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ για 
ϋργα/ υπηρεςύεσ: ταυτόχρονη ςύναψη χωριςτών ςυμβϊςεων, και ςτην παρ. 5 β) για προμόθειεσ αγαθών: 
ομοιογενεύσ προμόθειεσ και ταυτόχρονη ςύναψη και τα αντύςτοιχα ϊρθρα 8 παρ. 5 α) και β) του π.δ. 
60/2007. 
 
Το ιςχύον κοινοτικό και εθνικό δύκαιο ϋχει θεςπύςει επύςησ τη δυνατότητα νόμιμησ κατϊτμηςησ με 
διατϊξεισ όπωσ το ϊρθρο 9 παρ. 5 α) για υπηρεςύεσ και 9 παρ. 5 β) για αγαθϊ τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ 
(αντύςτοιχα ϊρθρο 8 π.δ. 60/2007) για τμόματα ϋωσ 80.000 € ςε ςυμβϊςεισ αναθϋςεισ ϊνω των 
κοινοτικών ορύων (ςχετικϊ και Εγκύκλιοσ 26655/ΕΥΣ 4252/25.6.2004, ςελ 12). 
 
 



 

 

 Δαπάνεσ προςωπικού/ παρακολούθηςη ςυμβάςεων παροχήσ υπηρεςιών 
 
Στον τομϋα τησ παροχόσ υπηρεςιών και ιδύωσ τησ παροχόσ υπηρεςιών ςυμβουλών, διαπιςτώνονται 
διαφοροποιόςεισ ςε ςχϋςη με την ςύμβαςη ό ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ ενώ αποτυπώνονται οι ςχετικϋσ 
διαδικαςύεσ αυτϋσ δεν ανταποκρύνονται ςτην πραγματικότητα.  
 
Οι περιπτώςεισ αυτϋσ εύναι αντικειμενικϊ δύςκολεσ να εντοπιςτούν. Χωρύσ οιανδόποτε εξωτερικό 
ανεξϊρτητη ό φυςικό επαλόθευςη, ό ύπαρξη εγγρϊφων τρύτων μερών που να παρϋχουν επαρκό 
τεκμηρύωςη, η εργαςύα εύναι πολύ ευϊλωτη ςε παραπούηςη.  
 
Η απουςύα ςυγκεκριμϋνων αναφορών για επιμϋρουσ ςτοιχεύα των ςυμβϊςεων όπωσ πχ. το εύδοσ τησ 
παραςχεθεύςασ υπηρεςύασ ό τα προςόντα των εμπλεκόμενων μερών, η ϋκδοςη αςαφών τιμολογύων που 
παραπϋμπουν γενικϊ ςτην αρχικό ςυμφωνύα χωρύσ ειδικότερο προςδιοριςμό τησ δαπϊνησ ςε ώρεσ, 
ωριαύεσ αμοιβϋσ, ϋξοδα ό ϊλλη αναφορϊ για το εύδοσ των υπηρεςιών που αναλογούν, η απουςύα αναφορών 
ό εκθϋςεων ςχετικϊ με την υλοπούηςη των υπηρεςιών, η ύπαρξη μόνο προφορικών διαβεβαιώςεων ότι οι 
εργαςύεσ εύχαν παραςχεθεύ, ό αδυναμύα εύρεςησ των εταιρειών ωσ εγγεγραμμϋνεσ ςτον τηλεφωνικό 
κατϊλογο, η πληρωμό μεγϊλων ποςών για «παραςχεθεύςεσ υπηρεςύεσ» βϊςει τιμολογύων με λύγεσ 
διευκρινύςεισ και χωρύσ να υπϊρχουν επύςημεσ υπογεγραμμϋνεσ ςυμφωνύεσ ό ςυμβϊςεισ, ςτοιχειοθετούν 
ενδεύξεισ υπόνοιασ απϊτησ.  
 
Οι περιπτώςεισ αυτϋσ δύναται να εντοπιςτούν μϋςα από τισ διαδικαςύεσ παρακολούθηςησ τησ εκτϋλεςησ 
τησ ςύμβαςησ και ιδύωσ από την διενϋργεια επιτόπιων επαληθεύςεων, με την χρόςη τησ περιπτωςιολογύασ 
που περιγρϊφεται ςτο ϋγγραφο COCOF 09/003/00-EL και ςύμφωνα με την εμπειρύα των οργϊνων 
επαλόθευςησ των αρχών διαχεύριςησ. Η αρχό διαχεύριςησ δύναται να διαςταυρώνει τισ πληροφορύεσ που 
αντλεύ από τισ δικϋσ τησ επαληθεύςεισ με αυτϋσ των ελϋγχων που διενεργούν ϊλλα ελεγκτικϊ όργανα.  

 
 
Κατά τα λοιπά, η αρχή διαχείριςησ με γνώμονα το έγγραφο COCOF 09/003/00-EL και την εμπειρία 
τησ εκτιμά εάν ςυντρέχουν λοιπέσ μορφέσ απάτησ, όπωσ ακριβώσ αναλύονται ανά περίπτωςη ςτο εν 
λόγω έγγραφο και χρηςιμοποιεί τισ διατάξεισ του εθνικού πλαιςίου για την αντιμετώπιςή τησ.  
 
Η εκτύμηςη των αρχών γύνεται μϋςα από μια ςειρϊ από ενϋργειεσ οι οπούεσ ϋχουν καθαρϊ προληπτικό 
χαρακτόρα για την αντιμετώπιςη ενδεχόμενησ απϊτησ κατϊ την υλοπούηςη των ϋργων. Οι ενϋργειεσ αυτϋσ 
ϋχουν προβλεφθεύ και περιγρϊφονται ςτο εγκεκριμϋνο ΣΔΕ.  
 
Ειδικότερα αφορούν: 

 τον προληπτικό ϋλεγχο των διακηρύξεων δημοςύων ςυμβϊςεων 
 τον προληπτικό ϋλεγχο των δημοςύων ςυμβϊςεων που εμπύπτουν ςτα κατώφλια των Κοινοτικών 

Οδηγιών και τη ςυμπλόρωςη τησ λύςτασ ελϋγχου των λοιπών ςυμβϊςεων πριν την καταχώρηςη 
δαπανών ςτο ΟΠΣ 

 τη διοικητικό επαλόθευςη κϊθε δόλωςησ δαπϊνησ του κϊθε δικαιούχου με τα κατϊλληλα 
υποςτηρικτικϊ ϋγγραφα ώςτε να βεβαιωθεύ ότι η δαπϊνη ϋχει πρϊγματι πραγματοποιηθεύ και εύναι 
ςύμφωνη με τουσ εθνικούσ και κοινοτικούσ κανόνεσ. 
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