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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 
Μέτρου 1.2.1. “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 
 
 

 
Περιφέρεια……………     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Περιφερειακή Ενότητα …………………    
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  …………………………………………………….     
 

Α/Π ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
1.  2.  
3.  4.  

 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ    ΕΠΩΝΥΜΟ /  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

ΟΝΟΜΑ /  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / 
ΥΠ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠ/ΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  ΔOY ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

 
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ   [ΗΗΜΜΕΕΕΕ] ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΠΟ :[ ΗΗΜΜΕΕΕΕ]   ΕΩΣ : [ΗΗΜΜΕΕΕΕ] 

ΕΓΙΝΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 

 [ΝΑΙ/ΟΧΙ] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

[ΗΗΜΜΕΕΕΕ] ΤΡΟΠΟΣ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Πιστοποιείται η εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου των παρακάτω αιτουμένων προς συγχρηματοδότηση επενδύσεων και η 
ταυτοποίηση του σχετικού εξοπλισμού σύμφωνα με την ατομική απόφαση έγκρισης [ΑΠΟΦΑΣΗ] του σχεδίου βελτίωσης της 
γεωργικής εκμετάλλευσης του [ΟΝΟΜΑ] [ΕΠΩΝΥΜΟ] του [ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ]. 
α/α Φυσικό αντικείμενο για το οποίο αιτείται ενίσχυση Έγκριση Διευκρινήσεις / Παρατηρήσεις 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Τυχόν περαιτέρω μέτρα ελέγχου που πρέπει να διενεργηθούν    ΝΑΙ   ΟΧΙ  
Εφόσον ΝΑΙ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ: ………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Διαπιστώθηκαν : 1.Παρατυπία εκ προθέσεως  2.Αδυναμία υπόδειξης επένδυσης              3.Άρνηση ελέγχου      
                            4.Απειλή ή χρήση βίας          5.Απουσία μετά από προειδοποίηση      6.Ψευδής δήλωση   
 
 
 
         (Ονοματεπώνυμο – Σφραγίδα – Υπογραφή) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Μέτρου 1.2.1. “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ” του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 
 
 

 
Περιφέρεια……………     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Περιφερειακή Ενότητα …………………    
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  …………………………………………………….     
 

Α/Π ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ    ΕΠΩΝΥΜΟ /  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
 

ΟΝΟΜΑ /  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

 ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ / 
ΥΠ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  ΔOY ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

 
Για την παραλαβή των επενδυτικών δαπανών του σχεδίου βελτίωσης, η ομάδα έργου παραλαβής  
πιστοποιεί και τα ακόλουθα:  
             

 
1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις  πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την εγκεκριμένη οικοδομική άδεια, εφόσον 

απαιτείται η έκδοσή της ή έχει προσκομισθεί νόμιμη απαλλαγή.    
 
 
 

 

2. Στο φάκελο πληρωμής έχουν κατατεθεί και ελεγχθεί οι απαραίτητες κατά περίπτωση εγκεκριμένες μελέτες και 
αδειοδοτήσεις 

 
 
 

 

3. Η γεωργική εκμετάλλευση του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ λειτουργεί νόμιμα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
παραλαβής των επενδύσεων. 

 
 
 

 
4. Το σύνολο των  πρωτότυπων παραστατικών δαπανών  είναι νόμιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων και είναι εξοφλημένα  (φέρουν την σφραγίδα «εξοφλήθει», ή συνοδεύονται από 
εξοφλητική απόδειξη) 

 
 
 

 

5. Τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών φυλάσσονται στα αρχεία του δικαιούχου και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε 
ενωσιακού ή εθνικού ελέγχου. 

 
 
 

 
6. Η επιμέτρηση των κτιριακών κατασκευών ανταποκρίνεται στο φυσικό αντικείμενο που παραλαμβάνεται και η 

οικονομική ενίσχυση που προτείνεται δεν υπερβαίνει τη προβλεπόμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη . 
 

 
 

 

7. Ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός είναι καινούργιος, ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα του 
δικαιούχου και ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπονται στην έγκριση του επενδυτικού σχεδίου ή 
στη τεκμηριωμένη μελέτη του γεωτεχνικού που υπέβαλλε. 

 
 
 

 

8. Οι επενδύσεις οι οποίες επιδοτούνται είναι σύμφωνες με την απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, 
επιλέξιμες με την αριθμ. 4985/02-07-2010 ΚΥΑ, όπως αυτή τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά. 

 
 
 

 

9. Την λειτουργικότητα του Φυσικού Αντικειμένου των επενδύσεων που επιδοτούνται (εφόσον αυτό είναι εφικτό 
στην α΄ και β΄ δόση, υποχρεωτικά στην αποπληρωμή του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης) 

 
 
 

 

10. Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ενημερώθηκε για μείωση της επιδότησης ή της μη ορθής εκτέλεση του Φυσικού ή/και του 
Οικονομικού αντικειμένου των προς παραλαβή επενδύσεων ή μέρους αυτών 

 
 
 

 

 
 
 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ            Δηλώνω ότι παραβρέθηκα στον έλεγχο και έλαβα                    
                                                                                                                            γνώση για τα αποτελέσματά του. 
1………………………………………………………    …………….. 
         Ο Δικαιούχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος 
2………………………………………………………   …………….. 
 
3……………………………………………………...    …………….. 
 

ΝΑΙ  ΟΧΙ


