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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1. Στοιχεία Έργου 

Ονομασία Προγράμματος INTERREG 22-"Interreg V-A Greece-Bulgaria" 

Τίτλος έργου 
High Technology for protection of Biodiversity 
through early fire detection in high significance 
protected forest areas 

Ακρωνύμιοέργου FIRE DETECTION 

Κωδικός MIS 5016093 

Περίοδος αναφοράς 02/10/2017 -04/09/2020 

Επικεφαλής δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Αύξωναριθμός επαλήθευσης 74762 
 

2. Δικαιούχος  

Ελεγχόμενος Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

Συμμετοχή δικαιούχου στο έργο 
(Επικεφαλής,απλός) 

Δικαιούχος  

 

 

Με βάση τα έγγραφα που τέθηκαν στη διάθεση μου και την επαγγελματική μου κρίση ως 
επαληθευτής - ελεγκτής, βεβαιώνω ότι όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στον συνημμένο 
Πίνακα Επαληθευμένων Δαπανών έχουν καταβληθεί απότον δικαιούχο σύμφωνα με: 

 Τις διατάξεις του Άρθρου 125 του Κανονισμού 1303/2013, του Άρθρου 18 του Κανονισμού 
1299/2013 και τον Κανονισμό 481/2014, όπως αυτοί ισχύουν 

 Τους κανόνες επιλεξιμότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τους σχετικούς 
εθνικούς κανόνες 

 Τους όρους της ΣύμβασηςΧρηματοδότησης 

 

και ειδικότερα : 

 Η επαληθευμένη δαπάνη έχει πληρωθεί και έχει εγγραφεί στο λογιστικό σύστημα του 
δικαιούχου σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες εντός της 
επιλέξιμης περιόδου. 

 Τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα, υπηρεσίες και έργα έχουν πραγματοποιηθεί και τα 
αντίστοιχα παραδοτέα έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρηματοδότησης και 
τηνεγκεκριμένη Αίτηση Χρηματοδότησης. 

 Οι υπηρεσίες, προμήθειες και έργα έχουν συμβασιοποιηθεί σύμφωνα με τους ενωσιακούς 
κανόνες δημοσιών συμβάσεων και τους σχετικούς εθνικούς κανόνες. 

 Παράτυπη δαπάνη, τόκοςπου εισπράχθηκε και έσοδα έχουν επιστραφεί και αφαιρεθεί από 
την επιλέξιμη δαπάνη. 

 Δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση της επαληθευμένηςδαπάνης από άλλους ευρωπαϊκούς ή 
εθνικούς πόρους.  

 Η συνημμένη Λίστα Ελέγχου Επαληθεύσεων είναι ακριβής και βασισμένη σε αξιόπιστα 
λογιστικά έγγραφα και σε επαληθεύσιμα έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας. 

 Ο δικαιούχοςέχει συμμορφωθεί με τους κανόνες και τις πολιτικές συμπεριλαμβανομένων 
δημοσιότητας, ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης, προστασία περιβάλλοντος, 



ΜΟΝΑΔΑ Γ, ΕΥΔ ΕΕΣ Page | 2 

κρατικέςενισχύσεις, διαφανείς διαδικασίες δημοπράτησης δημοσίων συμβάσεων. 

 

 

3. Επαλήθευση 

Μέθοδος επαλήθευσης διοικητική 
επαλήθευση 

 [x]  επιτόπια επαλήθευση  

Ημερομηνία επιτόπιας επαλήθευσης   

Ποσό που επαληθεύτηκε 
Συνολικό επαληθευθέν ποσό 

Συνεισφορά της ΕΕ 
σε EUR 

 
Εθνική συμμετοχή 

154.476,96 131.305,42 23.171,54 

 

 

 

Οι διενεργήσαντες την επαλήθευση 

Ημερομηνία 19/01/2021 

Ονοματεπώνυμο ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΤΑΜΚΟΣ 

Υπογραφή  
 
 
 
 
 

  
 

 


