
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013 (ΠΑΑ 2007-2013) 

 
 

 

 

 

 

 
ΜΕΤΡΟ  …. 

 
 

(ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ) 
 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: 

 

 

 

….ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



 

 

Αριθμ. Πρωτ.:   

Ημερομηνία:   

 

…. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Π.Ε.) 

 

Κωδικός Επενδυτικού 

Σχεδίου 

Κωδικός ΟΠΣΑΑ                   :           

 :   

Τίτλος Επενδυτικού Σχεδίου  :   

 

Οι παρακάτω υπογράφοντες :  

 

1. …………………………. 

2. ………………………….. 

3. ……………………………. 

 

που αποτελούν την Επιτροπή Παρακολούθησης Έργων του Άξονα 3 του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία συστάθηκε με την υπ. αριθμ. ………… Απόφαση 

……..του…………. και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ' αριθμ. ΥΑ 5360/02-07-2010 με 

τίτλο  «Λεπτομέρειες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 4424/721/2.06.2010 

Καθεστώτα Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τον Άξονα 3 του 

Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» όπως ισχύει κάθε φορά, 

και ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. ………….. αίτηση χορήγησης πληρωμής …ης δόσης 

του Δικαιούχου για την Πράξη ………..με κωδικό ΟΠΣΑΑ ……η οποία εντάχθηκε με την  

υπ' αριθμ. ………. απόφαση έγκρισης του Ειδικού Γραμματέα στο Μέτρο …., του Άξονα 3 

«Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του 

ΠΑΑ 2007-2013, συνέταξαν το παρόν Πρακτικό Προόδου Εργασιών κατόπιν επιτόπιου 

ελέγχου που διενεργήθηκε την ………  

αφού έλαβαν υπόψη :  

1.  τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην κατάσταση επισυναπτόμενων εγγράφων 

της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου,  

2.  όλα τα έγγραφα που αφορούν την έγκριση της ενίσχυσης, 

3.  το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, 

4.  την κείμενη νομοθεσία, 

5. την Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, 

6. την αλληλογραφία με τον δικαιούχο, καθώς και τις τυχόν οδηγίες συμμόρφωσης, 

 



προέβησαν στους παρακάτω ελέγχους :  

 

 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

1. Συμπληρώνονται τα οικονομικά στοιχεία: 

 

1 Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (€)  

2 Ποσοστό Ενίσχυσης (%)  

3 Αναλογούσα Ενίσχυση - Δημόσια Δαπάνη (€)  

[2Χ1] 

 

   

4 Δαπάνη που πιστοποιείται με το παρόν (€)  

5 Αναλογούσα ενίσχυση (Δ.Δ) (€)  

[4*2] 

 

6 Συνολική Δαπάνη που έχει πιστοποιηθεί μέχρι και το 

παρόν Πρακτικό (€) 

 

7 Συνολική Αναλογούσα ενίσχυση 

(συνολική δαπάνη  που πιστοποιήθηκε μέχρι και το 

παρόν Πρακτικό * ποσοστό ενίσχυσης) (€) 

[6*2] 

 

8 Ποσοστό Συνολικής Δαπάνης που πιστοποιήθηκε 

μέχρι και  το προηγούμενο πρακτικό στο σύνολο του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού (%) 

[(6/1) * 100] ( > 20%) 

 

   

9 Υπόλοιπο Αναλογούσας ενίσχυσης (Δ.Δ) προς 

πιστοποίηση (€) 

[3-7] 

 

 

2. Ελέγχονται: 

 

α) η πληρότητα στην αίτηση πληρωμής και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έγγραφα,  

β) η νομιμότητα στα δικαιολογητικά έγγραφα που καλύπτουν τις εκτελεσθείσες εργασίες του 

παρόντος πρακτικού (ελέγχονται τα εξωτερικά γνωρίσματα νομιμότητας - σφραγίδες, 

υπογραφές εξόφλησης τιμολογίων δαπανών,  κ.λ.π.) καθώς και η σαφήνεια και διακριτικότητα 

των περιεχομένων σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία,  

γ) οι επιμετρήσεις των εργασιών από τον επιβλέποντα μηχανικό (κατά περίπτωση). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(σε περίπτωση που υπάρχουν επιφυλάξεις ή διαφοροποιήσεις με τα ανωτέρω) 

 



 

3. Συντάσσεται η κατάσταση νόμιμων δικαιολογητικών (ΚΝΔ) σύμφωνα με τον Πίνακα 1 

που ακολουθεί. 

 

 

Ενσωματώνεται ο Πίνακας 1 του Παραρτήματος 



 

B. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε την ……….. στο συγκεκριμένο έργο, διαπιστώθηκε 

ότι: 

 

1.  Έχει υλοποιηθεί το ………… του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, όπως έχει 

περιγραφεί στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. 

2.  Υπάρχει ποσοτική αντιστοιχία μεταξύ των υλοποιηθέντων διακριτών στοιχείων (υλικά, 

εργασίες και άυλα) και των εγκριθέντων.  

3.  Πραγματοποιήθηκε αναλυτικός έλεγχος στις λογιστικές καταχωρήσεις των δικαιολογητικών 

εγγράφων στα βιβλία του δικαιούχου και διαπιστώθηκε ότι:  

α) Τα παραστατικά έχουν καταχωρηθεί στο σύνολο τους και νόμιμα. 

β) Τα έσοδα από τις εισπράξεις προηγουμένων τμημάτων πληρωμών έχουν καταχωρηθεί 

νόμιμα. 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ(σε περίπτωση που υπάρχουν επιφυλάξεις ή διαφοροποιήσεις με τα ανωτέρω) 

 

 

 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου όπως παρουσιάζεται στοn Πίνακα 2 που ακολουθεί:  

 

 

Ενσωματώνεται ο Πίνακας 2 του Παραρτήματος 



και προτείνει την αναγνώριση – εκκαθάριση της αναλογούσας ενίσχυσης ( … Δόσης ) ποσού …… Ευρώ   

σύμφωνα με τον Πίνακα 3 που ακολουθεί :  

 

Πίνακας 3: Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ* ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ % 

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

1 ΜΕΛΕΤΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

   

2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΡΓΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ- ΕΡΓΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

   

3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

   

4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟ 

ΛΗΣ-ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

   

ΣΥΝΟΛΟ     

 

* σύμφωνα με τις κατηγορίες δαπάνης (διακριτά τμήματα) του Πίνακα Ι της Απόφασης Έγκρισης 

του επενδυτικού σχεδίου και του Τεχνικού Δελτίου Ένταξης Πράξης  

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

(ο νόμιμος εκπρόσωπος, 

ονοματεπώνυμο, υπογραφή, 

σφραγίδα) 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

(τα μέλη, ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 

 

 


