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Σε συνέχεια του σχετικού και προκειµένου να αποκλειστούν περιπτώσεις µη επιλεξιµότητας
δαπανών στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θ-Στ-Η καλείστε κατά την διαδικασία υποβολής της
εντολής πληρωµής, πριν την εξόφληση της, για την βεβαίωση της επιλεξιµότητας της δαπάνης
από την Υπηρεσία µας πέραν των όσων αναφέρονται στο 4884/4-10-2010 έγγραφο µας στην
συνυποβολή των συνοπτικών, των αναλυτικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων
παραλαβής αφανών εργασιών προκειµένου να επιβεβαιώνεται η συµφωνία των συνολικών
ποσών των επιµετρήσεων µε αυτά του λογαριασµού. Οι σχετικοί προς επαλήθευση λογαριασµοί
δύναται να περιλαµβάνουν εργασίες που βασίζονται σε προσωρινές επιµετρήσεις, για τις οποίες
όµως έχουν ληφθεί επιµετρητικά στοιχεία. Οι περιπτώσεις αυτές µπορούν να εµφανίζονται στους
λογαριασµούς µόνο τον πρώτο µήνα µετά την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας. Επισηµαίνουµε
ότι σε περίπτωση που εντοπίζεται σε υποβληθέντα προς επαλήθευση λογαριασµό
πιστοποίηση αρνητικών ποσοτήτων οι σχετικές δαπάνες που αντιστοιχούν στις µειωµένες
ποσότητες δεν θα γίνονται επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση.
Επιτόπιες Επαληθεύσεις
Κατά την επιτόπια επαλήθευση θα πρέπει να εξετάζεται η πρόοδος του φυσικού αντικειµένου του
έργου σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση ανά αυτοτελές τεχνικό αντικείµενο του έργου.
Η

επαλήθευση

θα

πραγµατοποιείται

στη

βάση

εκτελεσµένων

ποσοτήτων

όπως

συµπεριλαµβάνονται στον τελευταίο λογαριασµό που έχει δηλωθεί στο Ο.Π.Σ (στο εξής
λογαριασµός αναφοράς).

Για τις ανάγκες των επιτόπιων επαληθεύσεων οι δικαιούχοι οφείλουν να παρέχουν στην Ε∆Α
Περιφέρειας Ηπείρου:
 Ανάλυση των άρθρων του προϋπολογισµού του έργου ανά αυτοτελές τµήµα τεχνικού
αντικειµένου (πχ άνω διάβαση, οχετός, επίχωµα κλπ). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο
προϋπολογισµός του έργου όπως έχει διαµορφωθεί µε τον τελευταίο εγκεκριµένο ΑΠΕ.
Εφόσον δεν έχει υπάρξει εγκεκριµένος ΑΠΕ

θα ληφθεί υπόψη ο εγκεκριµένος

προϋπολογισµός της αρχικής σύµβασης.
 Ανάλυση των εκτελεσµένων ποσοτήτων του λογαριασµού αναφοράς ανά αντίστοιχο
αυτοτελές τµήµα τεχνικού αντικειµένου, οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται από τα
σχετικά επιµετρητικά στοιχεία – σκαριφήµατα.
Ως «εκτελεσµένες ποσότητες» θεωρούνται οι από την αρχή του έργου πιστοποιηµένες ποσότητες
µέχρι και το λογαριασµό αναφοράς. Από τη σύγκριση των εκτελεσµένων ποσοτήτων κάθε
αυτοτελούς τµήµατος τεχνικού αντικειµένου σε σχέση µε τις προϋπολογισθείσες ποσότητες που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου θα προκύπτει ο βαθµός υλοποίησής του.
Τα έγγραφα που αναφέρονται παραπάνω αλλά και όλες οι οδηγίες που θα εκδίδονται σχετικά µε
την εφαρµογή του Προγράµµατος θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα της Ε∆Α www.peproe.gr στην
καρτέλα ΕΣΠΑ/Οδηγίες Εφαρµογής ΕΣΠΑ για Τελικούς ∆ικαιούχους.
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