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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις επί της 4ης τροποποίησης της ΚΥΑ 401/10 για τις
συνεχιζόμενες πράξεις του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο ΠΑΑ 2014- 2020 και
υποδείγματα αυτής»
Σχετικά:
1. H υπ’ αριθμ. 1577/22/7/2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγχων του
Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013
(ΠΑΑ)» όπως τροποποιήθηκε, με τις υπ. αριθ. ΥΑ 2463/01-04-2011, 3751/16-032012 (ΦΕΚ 837/Β/20-03-2012), και 16254/23-11-2012 (ΦΕΚ 3128/Β/26-112012) και όπως ισχύει σήμερα.
2. H υπ’ αριθμ. 401/10-03-2010 (ΦΕΚ 355/Β/30-03-2010) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 ¨Προσέγγιση
Leader¨ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013
(ΠΑΑ)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ. ΚΥΑ 6102/02-05-2012 (ΦΕΚ

1

ΑΔΑ: ΨΒ974653ΠΓ-1ΑΩ

3.
4.
5.
6.
7.

1473/Β/03-05-2012, 24958/28-11-2013 (ΦΕΚ 3060/Β/02-12-2013, 10389/05-062015 (ΦΕΚ 1218/Β/23-06-2015) 5357/21-07-2016 (ΦΕΚ 5357/Β/26-07-2016) και
όπως ισχύει σήμερα.
H υπ’ αριθμ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β/04-05-2016) Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020.
H υπ’ αριθμ. 6151/30.12.15 (ΑΔΑ: 692Δ4653ΠΓ-ΓΔ6) Υπουργική Απόφαση
«Τροποποίηση των συμβάσεων για την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων
στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013».
Το υπ’ αριθμ. 21407/05.11.2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής
Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα: «Ολοκλήρωση του Μέτρου
41 του Άξονα 4 «Προσέγγιση Leader» του ΠΑΑ 2007-2013».
Τα υπ’ αριθμ. 4600/19-10-2015 και 5594/11-12-2015 έγγραφα του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων με θέμα:
«Ανειλημμένες Υποχρεώσεις Π.Α.Α. 2014-2020».
H Εγκύκλιος αριθμ. 1 (Αρ. Πρωτ. 305/22-02-2011), του Ειδικού Γραμματέα του
Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Παροχή υποδειγμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης των
τοπικών προγραμμάτων του Άξονα 4 'Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER' του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 –2013 (ΠΑΑ)».
1. Στο πλαίσιο υλοποίησης των συνεχιζομένων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ
2007 – 2013, στο ΠΑΑ 2014- 2020 και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
σχετικά, καθορίζονται τα ακόλουθα:
 Ιδιωτικά Έργα (Παράρτημα Α).
• Υπόδειγμα Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου (Α.1)
• Πίνακας προβλεπομένων εκτελεσθεισών εργασιών (Α.2)
• Υπόδειγμα
Αίτησης
Πληρωμής
Δικαιούχου
-Απόσβεσης
Προκαταβολής Δικαιούχου (Α.3)
• Βεβαίωση τόκων από χορήγηση προκαταβολής (Α.4)
• Υπόδειγμα Φύλλου Ελέγχου Επιτροπής Παρακολούθησης
Συνεχιζόμενων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π) Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου
(Α.5), Πίνακας 1 (Α.6), Πίνακας 2 (Α.7), Πίνακας 3 (Α.8)
• Δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής (που αποστέλλει η Ομάδα στην
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-20). (Α.9).
• Υπόδειγμα του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου (και Επιτόπιας
Επίσκεψης) της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου
(Α.10).
 Έργα που υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις, (Παράρτημα Β).
• Υπόδειγμα Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου (Β.1).
• Βεβαίωση Ελέγχου και Απόδοσης Κρατήσεων (Β.2)
• Δήλωση Δικαιούχου για παρακράτηση υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ/ΟΓΑ (Β.3).
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•
•
•
•
•

Βεβαίωση ελέγχου δημοσιεύσεων στις απαραίτητες εφημερίδες
(Β.4)
Δικαιολογητικά αίτησης πληρωμής ανά κατηγορία έργου (από
Δικαιούχο σε Ομάδα)(Β.5).
Υπόδειγμα Φύλλου Ελέγχου Επιτροπής Παρακολούθησης
Συνεχιζομένων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π.) Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου.
(Β.6), Πίνακας 1 (Β.7), Πίνακας 2 (Β.8), Πίνακας 3 (Β.9).
Δικαιολογητικά φακέλου πληρωμής από Ομάδα στην ΕΥΕ. (Β.10).
Υπόδειγμα του Πρακτικού Διοικητικού Ελέγχου (και Επιτόπιας
Επίσκεψης) της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 Αίτησης Πληρωμής
Δικαιούχου(Β.11).

Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται αντιστοίχως στα συνημμένα Παραρτήματα A και Β
της παρούσης.
Το Φύλλο Ελέγχου της Ε.Π.Σ.Π. χρειάζεται να φέρει και την υπογραφή ιεραρχικά
ανώτερου οργάνου από την Ε.Π.Σ.Π. και να μην ταυτίζεται με τα μέλη της Ε.Π.Σ.Π.
Στον Πίνακα 3.2, των ιδιωτικών έργων, συμπληρώνεται με «Χ», η επαλήθευση του
εύλογου κόστους της αιτούμενης δαπάνης για τις οποίες δεν υπάρχουν
καθορισμένες τιμές μονάδας, όπως: Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός,
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας κ.λ.π.. Σε περίπτωση που η υλοποίηση της
πράξης δεν περιλαμβάνει τις εν λόγω δαπάνες, ο Πίνακας 3.2 δεν συμπληρώνεται
και στις Παρατηρήσεις σημειώνουμε ότι: «Η επαλήθευση του εύλογου κόστους
έγινε με βάση τον Πίνακα Τιμών». Κατά την διάρκεια του ελέγχου του εύλογου
κόστους, τα στοιχεία – παραστατικά, που χρησιμοποιούνται για τις συγκρίσεις –
έλεγχο, διατηρούνται στο φάκελο πληρωμής του έργου.
2. Οι αιτήσεις πληρωμής των δικαιούχων απευθύνονται προς την ΕΥΕ ΠΑΑ
2014 – 2020 και υποβάλλονται στις Ομάδες από τις οποίες παίρνουν αριθμό
πρωτοκόλλου.
3. Ο προϋπολογισμός και η Δημόσια Δαπάνη των συνεχιζομένων πράξεων που
πιστοποιούνται με παραστατικά μετά την 01/06/2016 αναπροσαρμόζονται
κατόπιν τροποποίησης της Απόφασης συνεχιζομένων πράξεων λόγω
αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%..
4. Σε ότι αφορά την προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Α.Π.Ε.),
προέγκριση δημοπράτησης ή προέγκριση υπογραφής σύμβασης ο
Δικαιούχος απευθύνει σχετική αίτηση προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014- 2020 και την
υποβάλλει στην Ομάδα από την οποία παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η
Ομάδα υποβάλλει τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά μέσω του πληροφορικού
συστήματος
Ο.Π.Σ.Α.Α.,
συνοδευόμενο
από
τα
απαραίτητα
έγγραφα/δικαιολογητικά. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, η Ομάδα οφείλει
να εκτυπώσει και να αποστείλει στην Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 την αίτηση του
δικαιούχου, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
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Μέχρι την εύρυθμη λειτουργία του ΟΠΣΑΑ, η Ομάδα θα υποβάλλει τα
δικαιολογητικά εντύπως στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020.
5. Οι επιμετρήσεις, οι οποίες συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής, θα πρέπει να
επαληθεύονται και να υπογράφονται, υποχρεωτικά και από τον μηχανικό
της Ε.Π.Σ.Π.
6. Τα έργα με δημόσια δαπάνη άνω των 50.000€ διατηρούν την πινακίδα του
προηγούμενου προγράμματος ΠΑΑ 2007- 2013. Τα έργα με δημόσια δαπάνη
από 10.000€ έως 50.000, τοποθετούν αφίσα μεγέθους Α3 σύμφωνα με τις
οδηγίες για την δημοσιότητα που δίνονται στο παράρτημα Γ.
7. Το άρθρο 20 της ΚΥΑ 401/2010 όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 3 της
ΚΥΑ 10389/2015, σχετικά με την πληρωμή του αναδόχου εξακολουθεί να
ισχύει.
Συνημμένα:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

5

ΑΔΑ: ΨΒ974653ΠΓ-1ΑΩ

Α.1
ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Του ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική
ανάπτυξη μέσω του LEADER»
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 20142020
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56
Τ.Κ.: 104 41, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΟΝΟΜΑ ή ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (σε περίπτωση
νομικού προσώπου)
Α.Φ.Μ.:
Δ.O.Y.:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

FAX:
E-MAIL:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(IBAN):
Με την παρούσα υποβάλλω την ……………… αίτηση πληρωμής για το σύνολο των δαπανών
που έχω πραγματοποιήσει ως δικαιούχος του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο
«__________________________________________________________________________
___________», που εντάχθηκε σύμφωνα με τη με αριθμ. _________________ απόφαση
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ένταξης έργου στο Τοπικό Πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης
_______________________________, στο πλαίσιο του Άξονα 4 Μέτρου L___ του ΠΑΑ
2007-2013 και μεταφέρθηκε, ως συνεχιζόμενη πράξη, στο Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική
ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020.
Ως εκ τούτου παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε οικονομική ενίσχυση ύψους
________________€ (ποσό δημόσιας δαπάνης).
Συνημμένα, υποβάλλω:
1. Τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες (εφόσον απαιτούνται) και συγκεκριμένα:
a. Τη με αριθ. …………………………………… άδεια δόμησης,
b. Τη με αριθμ. πρωτ. …………………………. έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
c. Τη με αριθμ. πρωτ. …………………………. άδεια λειτουργίας
d. εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία αρχιτεκτονικά σχέδια
e. κ.λ.π
2. Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτιριακές και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις (εφόσον απαιτούνται)
3. Πίνακες προβλεπομένων − εκτελεσθεισών εργασιών
4. Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών
5. Νόμιμα παραστατικά δαπάνης (πρωτότυπα), όπως αυτά προβλέπονται από την
κείμενη φορολογική νομοθεσία, τα οποία είναι εξοφλημένα (τα παραστατικά από
την αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση)
6. Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της
επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών
της τρέχουσας αίτησης πληρωμής
7. Απόφαση του οργάνου διοίκησης για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου (στην
περίπτωση που ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και έχει υπάρξει μεταβολή)
8. Σύμβαση δανείου τραπεζικού ιδρύματος και Δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει
το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (Α.Ι.Ε) (Σε περίπτωση δανειοδότησης με
επιδοτούμενο επιτόκιο και μόνο στη τελευταία αίτηση)
9. Φορολογική ενημερότητα
10. Ασφαλιστική ενημερότητα
11. Φωτογραφία πινακίδας πράξης ανηρτημένη σε εμφανές σημείο του έργου.

Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

___________________________
Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο
Εταιρική σφραγίδα για Ν.Π.
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Α.2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δικαιούχος:
Έργο:
Χη Αίτηση Πληρωμής (Όπου Χ ο αύξων αριθμός πληρωμής)

α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
κωδ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2

ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΜ
Ποσό
τητα

1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μέχρι το προηγούμενο
αίτηση

Υ01

ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΣΕΙΣ

μ2

Υ02

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ

ΚΑ

Τιμή
Μονάδος

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

3
4
5

(*) συμπληρώνεται στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη του έργου

Συνο
λικό
ποσό

Ποσό
τητα

Τιμή
Μονάδος

Ποσό
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ
(*)

Συνολικό
ποσό

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδος

Ποσό
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ
(*)

Συνολικό
ποσό
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ – ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Α.3

Του ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική
ανάπτυξη μέσω του LEADER»
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 20142020
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56
Τ.Κ.: 104 41, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΟΝΟΜΑ ή ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (σε περίπτωση
νομικού προσώπου)
Α.Φ.Μ.:
Δ.O.Y.:
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

FAX:
E-MAIL:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(IBAN):
Με την παρούσα υποβάλλω την ……………… αίτηση πληρωμής για το σύνολο των δαπανών που έχω
πραγματοποιήσει
ως
δικαιούχος
του
επενδυτικού
σχεδίου
με
τίτλο
«_________________________________________________________________________________
____», που εντάχθηκε σύμφωνα με τη με αριθμ. _________________ απόφαση ένταξης έργου στο
Τοπικό Πρόγραμμα της Ομάδας Τοπικής Δράσης _______________________________, στο πλαίσιο
του Άξονα 4 Μέτρου L___ του ΠΑΑ 2007-2013 και μεταφέρθηκε, ως συνεχιζόμενη πράξη, στο
Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020.
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Ως εκ τούτου παρακαλώ όπως μου εγκρίνετε οικονομική ενίσχυση ύψους ________________€ που
αποτελεί το ……….% (>=100%) της προκαταβολής ύψους ……………… € που έχω λάβει, ως εξής:.

•

Το ποσό των ………………..€ αιτούμαι να αποτελέσει την ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ και να
προχωρήσετε σε αποδέσμευση της Εγγυητικής Επιστολής με αριθμό ……………………………. της
Τράπεζας «…………………………..»

•

Το υπόλοιπο ποσό των
Λογαριασμό.

…………………………….. € να καταβληθεί στον παραπάνω Τραπεζικό

Συνημμένα, υποβάλλω:
1. Τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες (εφόσον απαιτούνται) και συγκεκριμένα:
•

Τη με αριθ. …………………………………… άδεια δόμησης,

•

Τη με αριθμ. πρωτ. …………………………. έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

•

Τη με αριθμ. πρωτ. …………………………. άδεια λειτουργίας

•

εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία αρχιτεκτονικά σχέδια

•

κ.λ.π

2. Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
(εφόσον απαιτούνται)
3. Πίνακες προβλεπομένων − εκτελεσθέντων εργασιών
4. Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών
5. Νόμιμα παραστατικά δαπάνης (πρωτότυπα), όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη
φορολογική νομοθεσία, τα οποία είναι εξοφλημένα (τα παραστατικά από την αλλοδαπή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση)
6. Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτει η εγγραφή της
επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών της
τρέχουσας αίτησης πληρωμής
7. Απόφαση του οργάνου διοίκησης για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου (στην περίπτωση που ο
δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο και έχει υπάρξει μεταβολή)
8. Σύμβαση δανείου τραπεζικού ιδρύματος και Δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει το
Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (Α.Ι.Ε) (Σε περίπτωση δανειοδότησης με
επιδοτούμενο επιτόκιο και μόνο στην τελευταία αίτηση)
9. Βεβαίωση της τράπεζας για τους τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της
προκαταβολής
10. Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ
11. Φορολογική ενημερότητα
12. Ασφαλιστική ενημερότητα
13. Φωτογραφία πινακίδας πράξης ανηρτημένη σε εμφανές σημείο του έργου
Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
___________________________
Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο
Εταιρική σφραγίδα για Ν.Π.
10
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Α.4
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΑΠΟ : ΤΡΑΠΕΖΑ .................................
ΠΡΟΣ : ...............................................

Ημερομηνία ....../……/…………

Κατόπιν αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι στις ....../……/………… πιστώθηκε ο λογαριασμός σας
Νο……….................................................................(ΙΒΑΝ:…………………………….........................................
..........................)
με
το
ποσό
των........................ € και το εν λόγω ποσό αντλήθηκε σταδιακά από τον
λογαριασμό έως τις ......../………/…………
Οι τόκοι που παράχθηκαν για το ποσό των ........................ € για το χρονικό διάστημα από
....../……/………… έως ......../………/………… ανέρχονται σε ................................... €.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

11
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Α.5
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Ε.Π.Σ.Π.)
Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου Ιδιωτικού έργου (Πράξης)
ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ «Στήριξη για τοπική
ανάπτυξη μέσω του LEADER» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία………………………………
Ομάδα
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
Τίτλος έργου
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε
περίπτωση νομικού προσώπου
ΑΦΜ.
Δ.Ο.Υ
Συνολικός προϋπολογισμός πράξης
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη &
ένταση ενίσχυσης %
Ύψος χορηγηθείσας προκαταβολής (σε
περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή)
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που
έχει καταβληθεί την περίοδο 2007 – 2013 και
πλήθος αιτήσεων πληρωμής
Αρ. πρωτ. / ημερομηνία αίτησης πληρωμής στην
ΟΤΔ
Α/Α αίτησης πληρωμής (1η, 2η , 3η ….)
Ποσό Δημόσιας Δαπάνης αίτησης (α)
Συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη έως την
προηγούμενη αίτηση
Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη που έχει
καταβληθεί έως την προηγούμενη αίτηση (εκτός
της προκαταβολής)
ΙΒΑΝ τραπεζικού Λογαριασμού Δικαιούχου και
Υποκατάστημα Τράπεζας
Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Συνεχιζόμενων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π.) που ορίστηκαν
σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ…………………… Απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη
τα ακόλουθα:
12
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•

•

•

•

Το τεχνικό δελτίο του έργου, όπως εγκρίθηκε:
o με την με αρθμ πρωτ. …………… απόφαση ένταξης,
o και τροποποιήθηκε
από την ΕΥΕ ΠΑΑ με τη με αρθμ πρωτ.
 ……………..Απόφαση

Τις τροποποιήσεις της μελέτης του έργου που έγιναν από την Ε.Π.Σ.Π.
 Η από
έγκριση τροποποίηση της μελέτης από την Ε.Π.Σ.Π.
 …………………….(Αναγράφονται όλες)
Την από ……………… (ημερομηνία) σύμβασης μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου για την
υλοποίηση του έργου, όπως τροποποιήθηκε με τις από:
 ……………………….1η τροποποιητική Σύβαση
 ……………………….2η τροποποιητική Σύβαση
τη με αριθμ. πρωτ. ……………….. αίτηση πληρωμής του δικαιούχου και τα συνημμένα του

Προέβησαν σε έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο
29 της ΚΥΑ 401/10-03-2010 και ειδικότερα:
•
•

στον έλεγχο των δαπανών με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά
και στοιχεία τεκμηρίωσης,
σε επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης του έργου, η οποία διενεργήθηκε την
……………….. σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. …………………………….Εντολή Μετακίνησης
της Ομάδας.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Π.Σ.Π. διαπιστώνει:
Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ύπαρξη αίτησης πληρωμής του δικαιούχου ορθά
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
Ύπαρξη πίνακα προβλεπομένων − εκτελεσθεισών εργασιών
Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται,
εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν
έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα:
•
Η αρ. ……..άδεια δόμησης.
•
Η αρ. πρωτ. ……..έγκριση εργασιών μικρής
κλίμακας.
•
Η αρ.πρωτ ……….άδεια λειτουργίας
•
κλπ
Ύπαρξη Επιμετρήσεων επιβλεπόντων μηχανικών για τις
κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων
ενεργειών
Ύπαρξη εξοφληθέντων παραστατικών των δαπανών του
Πίνακα 2 σε πρωτότυπο
Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

αλλοδαπή
Ύπαρξη αντιγράφου του σχετικού λογιστικού βιβλίου από
το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει
ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών
της τρέχουσας αίτησης πληρωμής
Ύπαρξη απόφασης του οργάνου διοίκησης για ορισμό
νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση που ο δικαιούχος
είναι νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση μεταβολής)
Ύπαρξη σύμβασης δανείου τραπεζικού ιδρύματος και
δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει το Ακαθάριστο
Ισοδύναμο Επιχορήγησης (Α.Ι.Ε) (Σε περίπτωση
δανειοδότησης και μόνο στη τελευταία αίτηση)
Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας
Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας
Ύπαρξη Φωτογραφίας πινακίδας πράξης
Βεβαίωση της τράπεζας για τους τόκους που έχουν
προκύψει από τη χορήγηση της προκαταβολής (σε
περίπτωση χορήγησης προκαταβολής)
Αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων στον ΕΛΕΓΕΠ που
προέκυψαν από τη χορήγηση προκαταβολής (σε περίπτωση
χορήγησης προκαταβολής)

Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1.

Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα με τα
στοιχεία του Πίνακα προβλεπομένων – εκτελεσθεισών
εργασιών που συνοδεύει την αίτηση πληρωμής, όπως
αυτές προέκυψαν από τις σχετικές επιμετρήσεις των
επιβλεπόντων μηχανικών και επιβεβαιώθηκαν κατά την
επιτόπια επίσκεψη της ΕΠΣΠ
2. Υπάρχει συμφωνία των ανωτέρω εργασιών με την
εγκεκριμένη από την ΟΤΔ μελέτη του έργου, όπως αυτή
επισυνάπτεται στη σύμβαση του έργου, και αυτή ισχύει
3. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με την αίτηση, με τις ισχύουσες άδειες /
βεβαιώσεις / εγκρίσεις / διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη
νομιμότητα υλοποίησης του έργου
4. O δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα
(τοποθέτηση αφίσας Α3 για επενδύσεις δημόσιας δαπάνης
μεγαλύτερης των 10.000,00 € και επεξηγηματικής
πινακίδας για επενδύσεις δημόσιας δαπάνης μεγαλύτερης
των 50.000,00 € σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα)
5. Έχει γίνει έλεγχος του εύλογου κόστους της αίτησης
πληρωμής
6. Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το
προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην
μελέτη, βάσει της οποίας αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε (στη
τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η
επένδυση)
Παρατηρήσεις – Σχόλια:
1.

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Η Επιτροπή σφράγισε τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων
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2.
3.

δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.2 του άρθρου 29
της ΚΥΑ 401/10-3-2010
Συντάχθηκαν τρία (3) φύλλα ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον
επενδυτή
……………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Μετά τα παραπάνω η Ε.Π.Σ.Π. επιβεβαιώνει τα ακόλουθα:
Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη (α)
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη (β)
Ποσό μείωσης (μ) (μ= α-β):

Τα μέλη της Ε.Π.Σ.Π:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Υπηρεσία/Φορέας

Υπογραφή

Έλαβα γνώση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ή
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε περίπτωση που δεν μετέχει στην ΕΠΣΠ)

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
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Παράρτημα Ι:
Φωτογραφική απεικόνιση των εκτελεσθεισών εργασιών της αίτησης πληρωμής

Πινακίδα

Π.χ. περίφραξη

16
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Α.6

Δικαιούχος
Έργο:
… … .η Αίτηση Πληρωμής
Πίνακας 1 (Ιδιωτικών): Προβλεπόμενες - εκτελεσθείσες εργασίες

α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
κωδ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΑ
2
ΥΠΟΔΟΜΗΣ
3
4
5

(*)

ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙΣ
Υ01 ΔΙΑΜΟΡΦΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
Υ02 ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΜ

Ελεγμένη Δαπάνη Επιτροπής Παρακολούθησης
Συνεχιζόμενων Πράξεων
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ποσό
Τιμή
τητα Μονάδος
1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μέχρι το
προηγούμενο αίτημα)

ΠΟΣΟ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Συνο
λικό
ποσό

Ποσό
Τιμή
τητα Μονάδος

Ποσό
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ
(*)

Συνο
Ποσό
Τιμή
λικό
τητα Μονάδος
ποσό

μ2
ΚΑ

συμπ ληρώνεται στις π εριπ τώσεις π ου ο ΦΠΑ είναι επ ιλέξιμη δαπ άνη του έργου

Τα μέλη της Επ ιτροπ ής:
Ονοματεπ ώνυμο

Ιδιότητα

Υπ ηρεσία/Φορέας

Υπ ογραφή

Ποσό
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ
(*)

Συνο
Ποσό
Τιμή
λικό
τητα Μονάδος
ποσό

Ποσό
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ
(*)

ΜΗ
Συνο ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
λικό
ποσό
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Α.7
Δικαιούχος
Έργο:
… … η Αίτηση Πληρωμής
Πίνακας 2 (Ιδιωτικών): Παραστατικά εκτελεσθεισών εργασιών
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
α/α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
κωδ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1
2

ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
(**)

είδος
Αρ.
Ημερ/νία Τρόπος
παρα παραστατι
Καθαρή ΦΠΑ Ποσό
Εκδότης
Σύνολο εξόφ λη εξόφ λη
στατι κού/ημ-νία
Αξία
%
ΦΠΑ
σης
σης
κού
έκδοσης

Ποσό
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ
(*)

Ελεγμένη Δαπάνη Επιτροπής
Παρακολούθησης Συνεχιζόμενων
Πράξεων

Συνο
Επιλέξιμο
λικό
ποσό
ποσό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μη επιλέξιμο ποσό

ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΙΣ
Υ01 ΔΙΑΜΟΡΦΣΕΙΣ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
Υ02 ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΗ

3
4
5
6

(*) συμπ ληρώνεται στις π εριπ τώσεις π ου ο ΦΠΑ είναι επ ιλέξιμη δαπ άνη του έργου
(**)

1

στη στήλη αιτούμενες δαπ άνες καταχωρούνται τα π οσά π ου αιτείται ο δικαιούχος για π ληρωμή με το π αρόν αίτημα π ληρωμής

2

εργασίες, υπ ηρεσίες, π ρομήθειες υλικών π ου συμπ εριλαμβάνονται στα π αραστατικά αλλά είτε δε σχετίζονται με την επ ένδυση
είτε αφορούν μέρος του φυσικού αντικειμένου π ου δεν έχει ολοκληρωθεί, είτε αφορούν π οσότητες και π οσά π ου ο δικαιούχος
δεν επ ιθυμεί για διάφορους λόγους να τα συμπ εριλάβει στο αίτημα π ληρωμής δεν αναγράφονται, ενώ σχετική αιτιολόγηση π εριλαμβάνεται στη στήλη π αρατηρήσεις
Τα μέλη της Επ ιτροπ ής:
Ονοματεπ ώνυμο

Ιδιότητα

Υπ ηρεσία/Φορέας

Υπ ογραφή
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Α.8
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Δικαιούχος
Έργο:
… ..η Αίτηση Πληρωμής

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
Αριθμός ΟΠΣΑΑ
Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας
Ημερομηνία Απόφαση Ένταξης
Ημερομηνία Σύμβασης ΟΤΔ Δικαιούχου
Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης
Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης Σύμβασης
Ημερομηνία Τρέχοντος Αιτήματος Πληρωμής Δικαιούχου
Ημερομηνία Επιτόπιου Ελέγχου ΕΠΣΠ στον Δικαιούχο
Ημερομηνία Φύλλου Ελέγχου από την ΕΠΣΠ
Ημερομηνία Λήξης Χρονοδιαγράμματος Έργου
Ημερομηνία 1ης Εξόφλησης Παραστατικού Τρέχοντος Αιτήματος
Ημερομηνία Τελευταίας Εξόφλησης Παραστατικού Τρέχοντος Αιτήματος
Ημέρες μεταξύ σύμβασης και αιτήματος
Παρατηρήσεις (πχ 2η πληρωμή, παράταση από ΕΔΠ 6 μήνες)

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ «ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ»
Δαπάνες για τις οποίες δεν
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΙΚΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
υπάρχουν καθορισμένες τιμές
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ * (CROSS
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
(ύπαρξη αποδεικτικών)
μονάδας
CHECKING)
(ύπαρξη αποδεικτικών)

(ύπαρξη αποδεικτικών)

1
2
3
* Ο διασταυρωτικός έλεγχος γίνεται με ομοειδείς αιτήσεις πληρωμής για την ίδια χρονική περίοδο

Παρατηρήσεις: Τα παραστατικά που αποδεικνύουν την επαλήθευση του εύλογου κόστους της αίτησης
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σειριακός Αριθμός

1
2

Τα μέλη της Επιτροπής:
Ονοματεπ ώνυμο

Ιδιότητα

Υπ ηρεσία/Φορέας

Υπ ογραφή
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Α.9
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (που αποστέλλει η ΟΜΑΔΑ στην ΕΥΕ) - ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
(Πράξεων)

α/α

Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονικ
ή Υποβολή
στο ΟΠΣΑΑ

1.

Διαβιβαστικό φακέλου πληρωμής της Ομάδας

2.

Αίτηση πληρωμής πρωτότυπη

√

3.

Εγκρίσεις - Άδειες

√

4.
5.
6.
7.
8.

Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτιριακές και
μηχανολογικές εγκαταστάσεις (εφόσον απαιτούνται)
υπογεγραμμένες από το μηχανικό της ΕΠΣΠ
Έκθεση αυτοψίας
Φύλλο Ελέγχου της ΕΠΣΠ συνοδευόμενη με τους Πίνακες 1, 2,
3
Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών
Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί έγκριση τροποποίησης της
μελέτης από την ΕΠΣΠ:
-

Ταχυδρομικ
ή Υποβολή
στην ΕΥΕ
ΠΑΑ
√
√

√
√
√
√

√
√

η έγκριση της μελέτης,
η έκθεση τεκμηρίωσης του δικαιούχου,
πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης πριν
και μετά την τροποποίηση

*Εφόσον απαιτείται στη τρέχουσα αίτηση

20

ΑΔΑ: ΨΒ974653ΠΓ-1ΑΩ

Α.10
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ)
της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ιδιωτικού έργου (Πράξης)

Του ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική
ανάπτυξη μέσω του LEADER» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020
Ομάδα
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
Τίτλος έργου
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου
περίπτωση νομικού προσώπου

σε

ΑΦΜ.
Δ.Ο.Υ
Αριθμ. πρωτ. / ημερομηνία Απόφασης ένταξης
του έργου και τροποποιήσεις αυτής

Συνολικός προϋπολογισμός πράξης
Συγχρηματοδοτούμενη
ένταση ενίσχυσης %

Δημόσια

Δαπάνη

&

Ύψος χορηγηθείσας
προκαταβολής (σε
περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή)
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που
έχει καταβληθεί την περίοδο 2007 – 2013 και
πλήθος αιτήσεων πληρωμής
Αρ. πρωτ. / ημερομηνία αίτησης πληρωμής στην
ΟΤΔ
η

η

η

Α/Α αίτησης πληρωμής (1 , 2 , 3 ….)
Ποσό Δημόσιας Δαπάνης αίτησης (α)
Συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη έως την
προηγούμενη αίτηση
Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη που έχει
καταβληθεί έως την προηγούμενη αίτηση (εκτός
της προκαταβολής)
ΙΒΑΝ τραπεζικού Λογαριασμού Δικαιούχου και
Υποκατάστημα Τράπεζας
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Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Ύπαρξη αίτησης πληρωμής του δικαιούχου ορθά
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
2. Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων αδειών (π.χ. άδεια δόμησης κ.λπ.) μαζί με τα εγκεκριμένα
σχέδια όπου απαιτούνται, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε
προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν τροποποιηθεί
3. Ύπαρξη Επιμετρήσεων επιβλεπόντων μηχανικών για τις
κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις επαληθευμένες
και υπογεγραμμένες από το μηχανικό της ΕΠΣΠ
4. Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων
ενεργειών
5. Ύπαρξη εξοφληθέντων παραστατικών των δαπανών σε
πρωτότυπο
6. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την
αλλοδαπή
7. Ύπαρξη αντιγράφου του σχετικού λογιστικού βιβλίου από
το οποίο προκύπτει η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει
ήδη καταβληθεί, καθώς και των παραστατικών δαπανών
της τρέχουσας αίτησης πληρωμής
8. Ύπαρξη απόφασης του οργάνου διοίκησης για ορισμό
νόμιμου εκπροσώπου στην περίπτωση που ο δικαιούχος
είναι νομικό πρόσωπο (σε περίπτωση μεταβολής)
9. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας
10. Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας
11. Ύπαρξη έκθεσης αυτοψίας σχετικά με την πρόοδο
υλοποίησης της πράξης με αναλυτική περιγραφή των
εργασιών – παραδοτέων που αφορούν στην αίτηση
πληρωμής
12. Ύπαρξη φωτογραφικής αποτύπωσης εργασιών –
παραδοτέων που αντιστοιχούν στην αίτηση πληρωμής
13. Ύπαρξη πίνακα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό (σε
περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν
σειριακό αριθμό)
14. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης,
αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου
15. Ύπαρξη έγκρισης της μελέτης, έκθεσης τεκμηρίωσης του
δικαιούχου, καθώς και πινάκων που αποτυπώνουν την
εικόνα της πράξης πριν και μετά την τροποποίηση (σε
περίπτωση που έχει προηγηθεί έγκριση τροποποίησης της
μελέτης από την ΕΠΣΠ)
Παρατηρήσεις:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22

ΑΔΑ: ΨΒ974653ΠΓ-1ΑΩ

Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Το έργο πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για να
ενταχθεί ως «συνεχιζόμενη πράξη στο ΠΑΑ 2014-2020 και
συγκεκριμένα:
α) Τουλάχιστον το 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης
έχει πιστοποιηθεί από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
και έχει περιληφθεί σε μερική πληρωμή, που έχει
εκκαθαριστεί από την ΕΥΕ ΠΑΑ και πληρωθεί από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31.12.15 ή
β) να έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο αίτηση
προκαταβολής στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) μέχρι
31.12.15 ή
γ) Τουλάχιστον το 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης
έχει συμπεριληφθεί σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
πληρωμής του δικαιούχου, το οποίο έχει κατατεθεί μέχρι
31.12.2015 στις ΟΤΔ και δεν έχει αναγνωριστεί και
εκκαθαριστεί από την ΕΥΕ ΠΑΑ και πληρωθεί από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, με την προϋπόθεση ότι η αίτηση ή οι αιτήσεις
έχουν υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος που
προβλέπεται στο άρθρο 20 της ΚΥΑ 401/10 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. ή
δ) Έχει ενταχθεί εντός του έτους 2015 και έχει υποβληθεί
από τον δικαιούχο στην ΟΤΔ μέχρι 31.12.2015
τουλάχιστον μια αίτηση πληρωμής, ανεξαρτήτως:
• του ύψους δαπάνης και
• αν (i) έχει πιστοποιηθεί από την ΟΤΔ,
αν (ii) έχει αναγνωριστεί και εκκαθαριστεί από
την ΕΥΕ ΠΑΑ και
αν (iii) πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2. Ύπαρξη νομιμότητας της Επιτροπής Παρακολούθησης
Συνεχιζόμενων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π.) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 29, παράγραφος 4 της ΚΥΑ 401/10-3-2010.
3. Υπάρχει Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Δαπανών (Π.Δ.Ε.Δ.)
της Επιτροπής Πιστοποίησης Έργων (Ε.Π.Ε.) LEADER ή ΦΥΛΛΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Π.Σ.Π. ορθά συμπληρωμένο;
4. Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη από την Ε.Π.Ε. LEADER
σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2 της ΚΥΑ 401/2010 ή
την Ε.Π.Σ.Π. σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 5 της
ΚΥΑ 401/2010 όπως ισχύει.
Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά την
αίτηση πληρωμής του δικαιούχου
Αν ΟΧΙ (περίπτωση άυλων ενεργειών)
-

υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα υπογραφών
συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να δικαιολογεί τα όσα
περιγράφονται – ελέγχονται στον Πίνακα 1 του ΦΥΛΛΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Σ.Π. (ή του Π.Δ.Ε.Δ. της Ε.Π.Ε. LEADER)
5. Έχει χορηγηθεί προκαταβολή;
Αν ΝΑΙ:
-

το ποσό της 1ης αίτησης πληρωμής είναι τουλάχιστον
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ίσο με το ποσό της προκαταβολής; (ποσοστό ………%);
- έχει προσκομιστεί βεβαίωση της τράπεζας για τους
τόκους που έχουν προκύψει από τη χορήγηση της
προκαταβολής;
- έχει προσκομιστεί αποδεικτικό κατάθεσης των τόκων
στον ΕΛΕΓΕΠ;
6. Ο αριθμός των αιτήσεων πληρωμής είναι ένα (1) έως
τέσσερα (4) για πράξεις των οποίων η δημόσια δαπάνη που
συγχρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014 -2020 είναι μέχρι
€100.000 ή ένα (1) έως πέντε (5) για πράξεις των οποίων η
δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014 2020 είναι πάνω από €100.000.
7. Οι αιτήσεις πληρωμής του δικαιούχου δεν υπερβαίνουν τις
οκτώ (8) στο σύνολό τους, λαμβανομένου υπ’ όψιν και του
αριθμού των αιτήσεων μέχρι 31.12.2015.
8. Η 1η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός 12 μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης με την ΟΤΔ
- Αν ΟΧΙ, υπάρχει έγκριση παράταση υποβολής 1ης
αίτησης πληρωμής από την Επιτροπή Διαχείρισης Έργων
LEADER (ΕΔΠ LEADER) και προσκομίζεται.
9. Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου,
στην απόφαση ένταξης (όπως ισχύει) χρονοδιαγράμματος;
10.Υπάρχει τροποποίηση της μελέτης ενταγμένου έργου που
αφορά της αίτησης πληρωμής.
- Αν ΝΑΙ,
α.1.

Η
τροποποίηση
της
μελέτης
αφορά
διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικείμενου εντός
των διακριτών τμημάτων της πράξης, χωρίς να
επηρεάζεται ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών,
έγινε από την ΕΠΣΠ και αποτελεί δικαιολογητικό
της αίτησης πληρωμής
α.2. Η έγκριση της τροποποίησης της, προηγείται της
αίτησης της αντίστοιχης αίτησης πληρωμής από τον
δικαιούχο
β.1.
Η
τροποποίηση
της
μελέτης
αφορά
διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικείμενου εκτός
των διακριτών τμημάτων της πράξης και έγινε από
την ΕΥΕ ΠΑΑ
β.2. Το αίτημα τροποποίησης της μελέτης υποβλήθηκε
από το δικαιούχο πριν ή ταυτόχρονα με την
υποβολή της αίτησης πληρωμής
β.3. Το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο καταχωρήθηκε
στο ΟΠΣΑΑ από την ΕΠΣΠ και εγκρίθηκε από την
ΕΥΕ ΠΑΑ
11.Οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης έχουν
πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας έως και την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, με την
επιφύλαξη του της παραγράφου 6, του άρθρου 19 της ΚΥΑ
401/2010 όπως ισχύει;
- Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την
ΕΠΣΠ;
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12.Προσκομίστηκαν από τον δικαιούχο οι απαραίτητες άδειες
που βεβαιώνουν την νόμιμη λειτουργία της επένδυσης;
(εφόσον αυτές απαιτούνται / στη τελευταία αίτηση
πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση)
13.Γίνεται αναφορά στο ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Σ.Π. ότι: «Η
πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο
αποτέλεσμα που περιγράφεται στην μελέτη, βάσει της
οποίας αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε» (ή στο Π.Δ.Ε.Δ. της
Ε.Π.Ε. LEADER ότι: «το έργο είναι λειτουργικό και αποδίδει το
προγραμματισμένο αποτέλεσμα για το οποίο αξιολογήθηκε
και εγκρίθηκε, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του
άρθρου 19 της ΚΥΑ 401/10-3-2010») (στη τελευταία αίτηση
πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση)
14.Έχει χορηγηθεί δάνειο με επιδοτούμενο επιτόκιο;
15.Υπάρχει σύμβαση δανείου τραπεζικού ιδρύματος και
δικαιούχου από το οποίο να προκύπτει το Ακαθάριστο
Ισοδύναμο
Επιχορήγησης
(Α.Ι.Ε)
(Σε
περίπτωση
δανειοδότησης και μόνο στη τελευταία αίτηση)
16.O δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα
(τοποθέτηση αφίσας Α3 για επενδύσεις δημόσιας δαπάνης
μεγαλύτερης 10.000,00 € και επεξηγηματικής πινακίδας για
επενδύσεις δημόσιας δαπάνης μεγαλύτερης των 50.000,00 €
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα)
17.Έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη – πιστοποίηση από
την ΟΤΔ μέχρι 31.12.2015
18.Αν ΟΧΙ, έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη από την
ΕΥΕ ΠΑΑ σε προηγούμενη αίτηση πληρωμής;
19.Αν ΟΧΙ, Έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη από την
ΕΥΕ ΠΑΑ για τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής;
Αν ΝΑΙ,
-

-

-

-

-Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης που
αποτυπώνονται στο ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Σ.Π. με
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή
επισυνάπτεται στη σύμβαση του έργου
Υπάρχει
συμφωνία
των
εργασιών
που
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την παρούσα αίτηση,
με τις ισχύουσες άδειες /βεβαιώσεις /εγκρίσεις
/διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα
υλοποίησης του έργου
Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα
και υπηρεσίες (Αφορά άυλες ενέργειες)
Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Σ.Π. (ή στο
Π.Δ.Ε.Δ. της Ε.Π.Ε. LEADER), όπως αυτές προέκυψαν από
τις σχετικές επιμετρήσεις και επιβεβαιώθηκαν κατά την
επιτόπια επίσκεψη
Τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά
δαπανών φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη: "ελέγχθηκε
και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό ______ με
δημόσια Δαπάνη ποσού ________στα πλαίσια του ΠΑΑ
2014 -2020."
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-

-

Έχουν συμπληρωθεί σωστά οι πίνακες 1, 2 και 3 του
ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Σ.Π. (ή στο Π.Δ.Ε.Δ. της Ε.Π.Ε.
LEADER) σύμφωνα με τα παραστατικά που
επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη;
Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση
που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (αφορά τη τελευταία
αίτηση πληρωμής);
Επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα του
έργου (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής);

Παρατηρήσεις:
1.
2.

Μειώσεις που προκύπτουν από τον Διοικητικό έλεγχο / Επιτόπια Επίσκεψη της ΕΥΕ ΠΑΑ
……………………………………………………………………………………………………………..………
Διορθωτικά μέτρα ύστερα από Επιτόπια επίσκεψη της ΕΥΕ ΠΑΑ ………………………

Γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

ΝΑΙ

1. Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (σε Δημόσια Δαπάνη) (α):
2. Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (σε Δημόσια Δαπάνη) (β)

………………… €
………………… €

3. Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) (μ=α-β);
Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ):

ΟΧΙ

…………… €

Αιτιολογία …
4. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό εκφρασμένη σε
ποσοστό (π= [(α – β)/β]*100)είναι:
5. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι μεγαλύτερη
από 10%

Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού [δκ= β - (α-β)]

6. Ποσό Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιδότησης (ΑΙΕ):
7. Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ-ΑΙΕ):

……………… %

………………… €

………………… €
……………… €

8. Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο
Παρατηρήσεις:

Δ) ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1. Βεβαιώνεται η πληρότητα και νομιμότητα της αίτησης πληρωμής του
δικαιούχου
2. Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής
του μέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες
3. Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και ενωσιακές
διατάξεις εφαρμογής
Παρατηρήσεις: …

Ημερομηνία, ……/……/…..
Έλαβα γνώση
Ο/ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ/-ΕΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της Β6

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

26

ΑΔΑ: ΨΒ974653ΠΓ-1ΑΩ

Παράρτημα Ι:
Κατάλογος Συμμετεχόντων στον Επιτόπιο Έλεγχο
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Υπηρεσία / Φορέας

Υπογραφή

27
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Παράρτημα ΙΙ:
Φωτογραφική απεικόνιση του έργου
(σε περίπτωση επιτόπιας επίσκεψης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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Β.1
ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΣ:

Τόπος, Ημ/νια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρ. Πρωτ:

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α.
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ: Λεωφ. Αθηνών 56, τ.κ. 10441 Αθήνα
ΘΕΜΑ:

Κατάθεση
αίτησης
….
πληρωμής
για
την
Πράξη
«……………………………………………………………………..» της Δράξης L3…… του Άξονα 4 του
ΠΑΑ 2007-2013 ως συνεχιζόμενη πράξη στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020

Κωδ. ΟΠΣΑΑ:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :
ΔΗΜΟΣ………………………………….

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: …………….
ΤΗΛ.: …………….
FAX : …………….
Ε-mail: …………………
Αριθμός καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ:….………
ΑΦΜ: …………………
ΔΟΥ: ………………….
Επικοινωνία:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΤΗΛ.:
FAX:

Παρακαλούμε, όπως προχωρήσετε στην
χορήγηση
της……πληρωμής
συνολικού
ποσού…………..€, (………..€ καθαρή αξία και
……...€ για ΦΠΑ) η οποία καλύπτει εργασίες
που έχουν πραγματοποιηθεί από τον
ανάδοχο της πράξης όπως αυτές αναφέρονται
στη σχετική εντολή πληρωμής (λογαριασμό).
Από το ανωτέρω ποσό, το ….% του ποσού προ
ΦΠΑ που αφορά προκαταβολή φόρου να
αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Y. και το 0,1%
(μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο και Ο.Γ.Α.
χαρτοσήμου) να αποδοθούν στην ΕΑΑΔHΣY
και την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Το υπόλοιπο ποσό των …… € να κατατεθεί
στον λογαριασμό με (ΙΒΑΝ)…… που ανήκει
στον ανάδοχο …………………………..του έργου.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου

…………………………..
(Υπογραφή - Ονοματεπώνυμο)
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Β.2
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

ΕΡΓΟ :

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
…...ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
(ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ)
Φ.Π.Α. ….%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Προκαταβολή Φόρου …..%
Κρατήσεις :

Σύνολο 1
Κρατήσεις 2:

Σύνολο 2
Κρατήσεις 3:

Σύνολο 3
Κρατήσεις 4:

Σύνολο 4
Κρατήσεις 5:

Σύνολο 5
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Βεβαιώνεται ότι τα αναφερόμενα ανωτέρω ποσά των κρατήσεων είναι σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πρωτότυπα παραστατικά (για όσες κρατήσεις έχουν ήδη
αποδοθεί) .
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου
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Β.3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ONOMA:
ΑΦΜ:
ΠΡΟΣ:
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών
Ενισχύσεων
Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων
Δομοκού 5, τ.κ. 104 45 Αθήνα

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Δ.Ο.Υ./Ι.Κ.Α./Ο.Γ.Α.
Με την παρούσα, δίνω εντολή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., να παρακρατήσει και να αποδώσει στη
αρμόδια ΔΟΥ ή/και στο ΙΚΑ/ΟΓΑ τα ποσά που αναγράφονται στην φορολογική ή/και
ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου που αφορούν στην …. εντολή πληρωμής για
ανειλημμένες υποχρεώσεις της Πράξης «…………….»της Δράσης «L……» του ΠΑΑ 207-2013
όπως μεταφέρθηκε στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου

(τόπος, ημ/νια)
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Β.4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ……………………..
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ………………
ΔΗΜΟΣ ………………………
Ταχ. Δ/νση: ……………………
Ταχ. Κωδ.: ……………….
Πληροφορίες: ………………………..
Τηλέφωνο: ………………………….

(Τόπος), …/…../…………
Αρ. Πρωτ.: ………….
ΠΡΟΣ:
ΕΥΕ ΠΑΑ 2007-2014
Λεωφ. Αθηνών 54
10441 Αθήνα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της Διακήρυξης στις απαραίτητες εκ του νόμου εφημερίδες του Έργου με
τίτλο: ……………………………………………………………………………………………..
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι απαραίτητες εκ του νόμου δημοσιεύσεις για την
εξόφληση των οποίων βαρύνεται ο ανάδοχος είναι [….να περιγραφεί πόσες και τί είδους (π.χ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ)

δημοσιεύσεις προβλέπει ο νόμος…………………………].

Στο συγκεκριμένο έργο έγιναν και εξοφλήθηκαν από τον ανάδοχο οι παρακάτω δημοσιεύσεις:
α/α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

(π.χ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ)

1

ΦΕΚ

-

-

2

.............................

√

√

3

.............................

√

√

4

.............................

√

√

5

.............................

√

√

6

.............................

√

√

Βεβαιώνουμε ότι η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε εγκαίρως στις παραπάνω
απαραίτητες εκ του νόμου εφημερίδες που βαρύνουν τον ανάδοχο, και τις οποίες έχει
εκείνος εξοφλήσει.
[τόπος/ημερομηνία]
[Επώνυμο Όνομα/Ιδιότητα]
[ΣΦΡΑΓΙΔΑ]
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Β.5
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ( από ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ σε ΟΜΑΔΑ)
Πίνακας 1: Έργο Κατασκευαστικό & Έργο Προμήθειες
α/α

Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονική
Υποβολή στο
ΟΠΣΑΑ

Ταχυδρομική
Υποβολή στην
ΟΜΑΔΑ

√

1

Αίτηση πληρωμής πρωτότυπη (Β.1)

√

2

Απόφαση ορισμού επιβλέποντα

√

3

Χρηματικό ένταλμα (θεωρημένο αν απαιτείται)

√

4

Εντολή Πληρωμής Λογαριασμού (πιστοποίηση) υπογεγραμμένη
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Προϊστάμενο της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας συνοδευόμενη από:

√

- αναλυτικό πίνακα δαπανών
- σώμα λογαριασμού
- συνοπτική επιμέτρηση
- πίνακα απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών
5*

Εγγυητική δεκάτων ή απόφαση μείωσης εγγυήσεων
συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό εργασιών

6

Αναλυτική επιμέτρηση

7*

Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για τις ελεγμένες
επιμετρήσεις)

√

8*

Πίνακα υπολογισμού
χρονοδιάγραμμα

√

9*

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

√

10*

Απόφαση ΔΣ έγκρισης ΑΠΕ και αντίστοιχη απόφαση Τεχνικού
Συμβουλίου

√

11*

Απόφαση ΔΣ έγκρισης παράτασης εργασιών, εγκεκριμένο
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα και πίνακα

√

12*

Αν στον λογαριασμό περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου:

√

√
√

αναθεώρησης

με

το

αντίστοιχο

-υπεύθυνη δήλωση αναδόχου θεματοφυλακής υλικών επί τόπου ή
σε αποθήκες
-εγγυητική επιστολή 10%
-πρωτόκολλο καθορισμού τιμών μονάδος αποζημίωσης υλικών επί
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τόπου ή αποθηκευμένων σε εγκεκριμένες αποθήκες
13*

Βεβαίωση περαίωσης

√

Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (και Απόφαση έγκρισης από
το ΔΣ αν έχει εκδοθεί)
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (και Απόφαση έγκρισης από το
ΔΣ αν έχει εκδοθεί)
Τελική επιμέτρηση
14

Σύμβαση με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ (μόνο στη 1η αίτηση)

√

15

Εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμβασης (μόνο στη 1η αίτηση)

√

16

Φωτογραφία πινακίδας έργου (μόνο στη 1η αίτηση)

√

17

Βεβαίωση απαιτούμενων δημοσιεύσεων πρωτότυπη (Β_4) (μόνο
στη 1η αίτηση)

√

συνοδευόμενη από:
- την σελίδα κάθε εφημερίδας που έγινε η δημοσίευση
(φωτοτυπία)
- το τιμολόγιο κάθε εφημερίδας (φωτοτυπία)
- την εξοφλητική απόδειξη κάθε παραπάνω τιμολογίου
(φωτοτυπία)
18

Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη (Β.2)
συνοδευόμενη από:

√

- τα παραστατικά των κρατήσεων πρωτότυπα
- Εντολή παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από τον δικαιούχο
πρωτότυπη(Β.3)
19

Τιμολόγιο αναδόχου

20

Φορολογική ενημερότητα αναδόχου σε ισχύ

√

21

Ασφαλιστική ενημερότητα έργου/έδρας σε ισχύ

√

22*

Απόδειξη είσπραξης αναδόχου σε περίπτωση εξόφλησης από τον
δικαιούχο

√

√

*Εφόσον απαιτείται στη τρέχουσα αίτηση
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Πίνακας 2: Αρχαιολογικές Εργασίες
α/α

Δικαιολογητικό

1

Αίτηση πληρωμής πρωτότυπη (Β.1)

2

Μνημόνιο συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής αρχαιολογικής
έρευνας (μόνο στη 1η αίτηση πληρωμής)
Αποδεικτικά δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών

3

Ηλεκτρονική
Υποβολή στο
ΟΠΣΑΑ

Ταχυδρομική
Υποβολή στην
ΟΜΑΔΑ

√

√

√

√

- μισθολογικές καταστάσεις προσωπικού
- εξοφλήσεις ασφαλιστικών ταμείων
- καταθετήρια σε τραπεζικά ιδρύματα
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Β.6
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Ε.Π.Σ.Π.)
Αίτησης Πληρωμής Δικαιούχου (Έργου που υλοποιείται με Δημόσια Σύμβαση)
ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική
ανάπτυξη μέσω του LEADER»ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία………………………………
Ομάδα
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
Τίτλος έργου
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε
περίπτωση νομικού προσώπου
ΑΦΜ.
Δ.Ο.Υ
Συνολικός προϋπολογισμός πράξης
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη &
ένταση ενίσχυσης %
Ύψος χορηγηθείσας προκαταβολής (σε
περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή)
Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

Συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη έως την
προηγούμενη αίτηση

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη που έχει
καταβληθεί έως την προηγούμενη αίτηση (εκτός
της προκαταβολής)

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που
έχει καταβληθεί την περίοδο 2007 – 2013 και
πλήθος αιτήσεων πληρωμής
Αρ. πρωτ. / ημερομηνία αίτησης πληρωμής στην
ΟΤΔ
η

η

η

Α/Α αίτησης πληρωμής (1 , 2 , 3 ….)
Ποσό Δημόσιας Δαπάνης αίτησης (α)

ΙΒΑΝ τραπεζικού Λογαριασμού





Δικαιούχου
- Αναδόχου
και
Υποκατάστημα Τράπεζας στο οποίο θα κατατεθεί
η επιχορήγηση
Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου.
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Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Συνεχιζόμενων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π.) που ορίστηκαν
σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ…………………… Απόφαση του ΔΣ της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη
τα ακόλουθα:
•

•

Το τεχνικό δελτίο του έργου, όπως εγκρίθηκε:
o με την με αρθμ πρωτ. …………… απόφαση ένταξης,
o και τροποποιήθηκε
από την ΕΥΕ ΠΑΑ με τη με αρθμ πρωτ.
 ……………..Απόφαση

Την από ……………… (ημερομηνία) σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου για την
υλοποίηση του έργου, όπως τροποποιήθηκε με τις από:
o ……………………….1η τροποποιητική Σύβαση
o ……………………….2η τροποποιητική Σύβαση

•

Την από ……σύμβαση, μεταξύ του …………..(Δικαιούχου) και του αναδόχου του έργου με
την επωνυμία …………..

•

τη με αριθμ. πρωτ. ……………….. αίτησης πληρωμής του δικαιούχου και τα συνημμένα
του με το οποίο αιτείται η πληρωμή του ποσού να γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό του
αναδόχου ………………….. για λογαριασμό του δικαιούχου …………, (συμπληρώνεται
εφόσον απαιτείται)

Προέβησαν σε έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας της αίτησης πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο
29 της ΚΥΑ 401/10-03-2010 και ειδικότερα:
•
•

στον έλεγχο των δαπανών με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά, λοιπά δικαιολογητικά
και στοιχεία τεκμηρίωσης,
σε επιτόπια επίσκεψη στο χώρο υλοποίησης του έργου, η οποία διενεργήθηκε την
……………….. σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. …………………………….Εντολή Μετακίνησης
της Ομάδας.

Μετά τα ανωτέρω η Ε.Π.Σ.Π. διαπιστώνει:
Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
1. Πληρότητα και ορθότητα Αίτησης Πληρωμής δικαιούχου
αρμοδίως θεωρημένη/υπογεγραμμένη
2. Πληρότητα και ορθότητα Εντολής πληρωμής (λογαριασμού)
αρμοδίως θεωρημένη/υπογεγραμμένη
3. Ύπαρξη Πιστοποίησης εκτελεσθεισών εργασιών αρμοδίως
υπογεγραμμένη /σφραγισμένη
4. Ύπαρξη εγκεκριμένου ΑΠΕ/Συγκριτικού στη τρέχουσα αίτηση
πληρωμής
5. Προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου δημοσιεύσεων στην πρώτη
πληρωμή αρμοδίως θεωρημένης υπογεγραμμένης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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6. Προσκόμιση απαραίτητων σελίδων δημοσίευσης και
παραστατικών εξόφλησης εφημερίδων σύμφωνα με την
παραπάνω βεβαίωση
7. Ύπαρξη μνημονίου συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής
αρχαιολογικής έρευνας
8. Πληρότητα και ορθότητα απαραίτητων αποδεικτικών
δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών (σε περίπτωση
σωστικής αρχαιολογικής έρευνας)
9. Έχει προσκομιστεί η απαιτούμενη φορολογική ενημερότητα
10.Έχει προσκομιστεί η απαιτούμενη ασφαλιστική ενημερότητα
έργου
11.Ύπαρξη Εντολής παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από τον
δικαιούχο πρωτότυπη(Ε_4)
12.Ύπαρξη βεβαίωσης ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων
πρωτότυπη (Β_2) συνοδευόμενη από:
- τιμολόγιο
- παραστατικά κρατήσεων πρωτότυπα
13.Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων αδειών μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται,
εφόσον δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν
έχουν τροποποιηθεί και συγκεκριμένα:
•
Η αρ. ……..άδεια δόμησης.
•
Η αρ. πρωτ. ……..έγκριση εργασιών μικρής
κλίμακας.
•
Η αρ.πρωτ ……….έγκριση από Δασική*/
Αρχαιολογική Υπηρεσία*
•
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση*
•
κλπ

*Για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται να υπάρχει σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:
1.

2.
3.
4.
5.

Βεβαιώνεται η ορθότητα και πληρότητα της πιστοποίησης
ως ακολούθως:
1.1 Οι εγκεκριμένες ποσότητες είναι μεγαλύτερες ή ίσες
από τις εκτελεσθείσες όπως αυτές επιβεβαιώθηκαν
κατά την επιτόπια επίσκεψη της ΕΠΣΠ
1.2 Οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά του λογαριασμού
συμφωνούν με την αντίστοιχη συνοπτική επιμέτρηση
και τον αντίστοιχο τυχόντα εγκεκριμένο ΑΠΕ/Συγκριτικός
1.3 Ο υπολογισμός των εγγυητικών δεκάτων είναι ορθός
1.4 Ο υπολογισμός του Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% είναι ορθός
1.5 Ο υπολογισμός των δαπανών αναθεώρησης είναι ορθός
1.6 Ύπαρξη επάρκειας των απαιτούμενων εγγυήσεων
(καλής εκτέλεσης δεκάτων)
Ύπαρξη εγκεκριμένης παράτασης έργου στη τρέχουσα αίτηση
πληρωμής
Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών
Τηρείται ο προϋπολογισμός του έργου
Βεβαιώνεται η ορθή καταχώρηση των απαραίτητων πεδίων
στο ΟΠΣΑΑ και επισύναψη των απαιτούμενων συνημμένων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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εγγράφων
6. Τηρείται η ορθότητα των κατωτέρω δικαιολογητικών:
6.1 Τιμολόγιο
6.2 Βεβαίωση Ελέγχου και Απόδοσης Κρατήσεων
θεωρημένη και υπογεγραμμένη
6.3 Πρωτότυπα παραστατικά κρατήσεων σύμφωνα με την
ανωτέρω Βεβαίωση
7. Υπάρχει συμφωνία των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με την αίτηση με τις ισχύουσες άδειες /
βεβαιώσεις / εγκρίσεις που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα
υλοποίησης του έργου
8. Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης από την ΕΥΕ
ΠΑΑ;
Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί:………………………………………………….
9. Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης υπογραφής σύμβασης από
την ΕΥΕ ΠΑΑ);
Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί:………………………………………………….
10. Υπάρχει Απόφαση προέγκρισης ΑΠΕ από την ΕΥΕ ΠΑΑ);
Αν ΝΑΙ, να αναγραφεί:………………………………………………….
11. Έχει γίνει καταχώρηση στα λογιστικά βιβλία του δικαιούχου
των παραστατικών δαπανών και των προηγούμενων
επιχορηγήσεων για το παρόν έργο;
12. O δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα
(τοποθέτηση αφίσας Α3 για επενδύσεις δημόσιας δαπάνης
μεγαλύτερης 10.000,00 € και επεξηγηματικής πινακίδας για
επενδύσεις δημόσιας δαπάνης μεγαλύτερης των 50.000,00
€ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο……..);
13. Η πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το
προγραμματισμένο αποτέλεσμα που περιγράφεται στην
μελέτη, βάσει της οποίας αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε (στη
τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η
επένδυση)
14. Ποσοστό του προϋπολογισμού του κατασκευαστικού
έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την απόφαση
ένταξης όπως ισχύει
15. Ποσοστό του προϋπολογισμού των προμηθειών /
υπηρεσιών έργου που έχει υλοποιηθεί σε σχέση με την
απόφαση ένταξης όπως ισχύει
Παρατηρήσεις – Σχόλια:
4.
5.
6.

………………………………%
………………………………%

Η Επιτροπή σφράγισε τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα εγγράφων
δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.2 του άρθρου 29
της ΚΥΑ 401/10-3-2010
Συντάχθηκαν τρία (3) φύλλα ελέγχου, υπογράφηκαν και ένα εξ αυτών δόθηκε στον
επενδυτή
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Μετά τα παραπάνω η Ε.Π.Σ.Π. επιβεβαιώνει τα ακόλουθα:
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Καθαρή αξία (€)

ΦΠΑ (€)

Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη (α)
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη (β)
Ποσό μείωσης (μ) (μ= α-β):

Τα μέλη της Ε.Π.Σ.Π:

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Υπηρεσία/Φορέας

Υπογραφή

Έλαβα γνώση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ή
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε περίπτωση που δεν μετέχει στην ΕΠΣΠ)

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
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Παράρτημα Ι:
Φωτογραφική απεικόνιση των εκτελεσθεισών εργασιών της αίτησης πληρωμής

Πινακίδα
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Β.7
Δικαιούχος
Έργο:
… … .η Αίτηση Πληρωμής

Πίνακας 1 (Δημοσίων): Προβλεπόμενες - εκτελεσθείσες εργασίες

α/
α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κωδ. Άρθρου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ
Ποσότητ
α

2

Τιμή
ΠΟΣΟ
Μονάδος ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

10,00

25,00

30,00

45,00

Υποσύνολο Ομάδας Εργασιών

ΦΠΑ

Συνολικό
ποσό

Ποσό
τητα

Τιμή
Μονάδος

Ποσό
χωρίς
ΦΠΑ

Ποσοστό - Ποσό Έκπτωσης κατηγορίας Δαπάνης

5,00

25,00

1.350,00

15,00

45,00

560,00

4

Υποσύνολο Ομάδας Εργασιών
Ποσοστό - Ποσό Έκπτωσης κατηγορίας Δαπάνης
Υποσύνολο (Σ2) ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση
5
6

Υποσύνολο Ομάδας Εργασιών
Ποσοστό - Ποσό Έκπτωσης κατηγορίας Δαπάνης
Υποσύνολο (Σ3) ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση
ΣΥΝΟΛΟ (Σ1 + Σ2 + Σ3) μετα την έκπτωση
ΓΕ & ΟΕ 18%
Μερικό Σύνολο
Απρόβλεπτα 15%
Μερικό Σύνολο
Πρόβλεψη απολογιστικών
Μερικό Σύνολο
Πρόβλεψη αναθεώρησης
Μερικό Σύνολο

Κρατήσεις*
Μερικό Σύνολο μετά κρατήσεων
Δαπάνη ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

*
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

0,00

Αφαιρουνται οσα αντικαθιστανται με εγγυητικες επιστολες (Αρ. Εγγ…….)
Υπολοιπον

Συμπληρωματικές κρατήσεις για στρογγυλοποίηση
Κρατήσεις που αφαιρούνται συνολικά
Τα μέλη της Επιτροπής:
Ιδιότητα

675,00

280,00

3

Ονοματεπ ώνυμο

125,00

800,00
65,00%

65,00%

Υποσύνολο (Σ1) ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση

Συνολι
Ποσότητ
Τιμή
Ποσό
ΦΠΑ (*)
ΦΠΑ (*)
κό
α
Μονάδος χωρίς ΦΠΑ
ποσό

250,00

1.600,00

x
x

ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

1

α)Εκτελεσθείσων εργασιών
β)Υλικά επι τόπου

Ελεγμένη Δαπάνη Επιτροπής Παρακολούθησης
Συνεχιζόμενων Πράξεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (μέχρι το
προηγούμενο αίτημα)

Υπ ηρεσία/Φορέας

Υπ ογραφή

Συνολικό
ποσό

Ποσότητ
Τιμή
α
Μονάδος

Ποσό
χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ (*)

ΜΗ
ΕΠΙΛΕΞΙ
ΜΗ
Συνολικό ΔΑΠΑΝΗ
ποσό
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Β.8
Δικαιούχος
Έργο:
… ..η Αίτηση Πληρωμής
Πίνακας 2 (Δημοσίω ν): Παραστατικά εκτελεσθεισώ ν εργ ασιώ ν
Ελεγ μένη Δαπάνη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΦΛ ΗΣΗΣ
α/α

Α ΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑ ΠΑ ΝΕΣ (**)

Κατηγ ορία

Επιτροπής
Παρακολούθησης
Συνεχιζόμενω ν Πράξεω ν

δαπάνης

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Είδος
παραστατικού

Α ρ.
παραστατικού/ημ- Εκδότης
νία έκδοσης

Καθαρή
αξία

ΦΠΑ %

Ποσό
ΦΠΑ

Σύνολο

Ημερ/νία
εξόφλη σης

Τρόπος
εξόφληση
ς

Ποσό χω ρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ (*)

Συνολικό

Επιλέξιμο

ποσό

ποσό

ΠΑ ΡΑ ΤΗΡ
Η ΣΕ Ι Σ

Μη
επιλέξιμο
ποσό

Τα μέλη της Επιτροπής:
Ονοματεπ ώνυμο

Ιδιότητα

Υπ ηρεσία/Φορέας

Υπ ογραφή
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Β.9
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Δικαιούχος
Έργο:
… ..η Αίτηση Πληρωμής

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1
Αριθμός ΟΠΣΑΑ
Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας
Ημερομηνία Απόφαση Ένταξης
Ημερομηνία Σύμβασης ΟΤΔ Δικαιούχου
Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης
Ημερομηνία Τελευταίας Τροποποίησης Σύμβασης
Ημερομηνία Τρέχοντος Αιτήματος Πληρωμής Δικαιούχου
Ημερομηνία Επιτόπιου Ελέγχου ΕΠΣΠ στον Δικαιούχο
Ημερομηνία Φύλλου Ελέγχου από την ΕΠΣΠ
Ημερομηνία Λήξης Χρονοδιαγράμματος Έργου
Ημερομηνία 1ης Εξόφλησης Παραστατικού Τρέχοντος Αιτήματος
Ημερομηνία Τελευταίας Εξόφλησης Παραστατικού Τρέχοντος Αιτήματος
Ημέρες μεταξύ σύμβασης δικαιούχου - αναδόχου και αιτήματος
Παρατηρήσεις (πχ 2η πληρωμή, παράταση από ΕΔΠ 6 μήνες)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2
Α/Α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Σειριακός Αριθμός

1
2

Τα μέλη της Επιτροπής:
Ονοματεπ ώνυμο

Ιδιότητα

Υπ ηρεσία/Φορέας

Υπ ογραφή
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Β.10
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ από ΟΜΑΔΑ στην ΕΥΕ – έργου που υλοποιείται με
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Πίνακας 1: Έργο Κατασκευαστικό & Έργο Προμήθειες
α/α

Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονική
Υποβολή στο
ΟΠΣΑΑ

Διαβιβαστικό φακέλου πληρωμής

√

1

Αίτηση πληρωμής πρωτότυπη (Β.1))

√

2

Απόφαση ορισμού επιβλέποντα

√

3

Χρηματικό ένταλμα (θεωρημένο αν απαιτείται)

√

4

√

14
15
16

Εντολή Πληρωμής Λογαριασμού (πιστοποίηση) υπογεγραμμένη
από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον Προϊστάμενο της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας συνοδευόμενη από:
- αναλυτικό πίνακα δαπανών
- σώμα λογαριασμού
- συνοπτική επιμέτρηση
- πίνακα απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών
Εγγυητική δεκάτων ή απόφαση μείωσης εγγυήσεων
συνοδευόμενη από ειδικό απολογισμό εργασιών
Αναλυτική επιμέτρηση
Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών (για τις ελεγμένες
επιμετρήσεις)
Πίνακα υπολογισμού αναθεώρησης με το αντίστοιχο
χρονοδιάγραμμα
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
Απόφαση ΔΣ έγκρισης ΑΠΕ και αντίστοιχη απόφαση Τεχνικού
Συμβουλίου
Απόφαση ΔΣ έγκρισης παράτασης εργασιών, εγκεκριμένο
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα και πίνακα
Αν στον λογαριασμό περιλαμβάνονται υλικά επί τόπου:
-υπεύθυνη δήλωση αναδόχου θεματοφυλακής υλικών επί τόπου
ή σε αποθήκες
-εγγυητική επιστολή 10%
-πρωτόκολλο καθορισμού τιμών μονάδος αποζημίωσης υλικών
επί τόπου ή αποθηκευμένων σε εγκεκριμένες αποθήκες
Βεβαίωση περαίωσης
Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής (και Απόφαση έγκρισης
από το ΔΣ αν έχει εκδοθεί)
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (και Απόφαση έγκρισης από
το ΔΣ αν έχει εκδοθεί)
Τελική επιμέτρηση
Σύμβαση με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ (μόνο στη 1η αίτηση)
Εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμβασης (μόνο στη 1η αίτηση)
Φωτογραφία πινακίδας έργου (μόνο στη 1η αίτηση)

17

Βεβαίωση απαιτούμενων δημοσιεύσεων πρωτότυπη (Β.4) (μόνο

5*
6
7*
8*
9*
10*
11*
12*

13*

Ταχυδρομική
Υποβολή στην
ΕΥΕ ΠΑΑ
√

√
√

√

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
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18

19
20
21
22*
23
24
25
26

στη 1η αίτηση)
συνοδευόμενη από:
- την σελίδα κάθε εφημερίδας που έγινε η δημοσίευση
(φωτοτυπία)
- το τιμολόγιο κάθε εφημερίδας (φωτοτυπία)
- την εξοφλητική απόδειξη κάθε παραπάνω τιμολογίου
(φωτοτυπία)
Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη (Β.2)
συνοδευόμενη από:
- τα παραστατικά των κρατήσεων πρωτότυπα
- Εντολή παρακράτησης ποσών υπέρ ΔΟΥ/ΙΚΑ από τον δικαιούχο
πρωτότυπη(Ε.3)
Τιμολόγιο αναδόχου
Φορολογική ενημερότητα αναδόχου σε ισχύ
Ασφαλιστική ενημερότητα έργου/έδρας σε ισχύ
Απόδειξη είσπραξης αναδόχου σε περίπτωση εξόφλησης από
τον δικαιούχο
Έκθεση αυτοψίας
Φύλλο Ελέγχου της ΕΠΣΠ συνοδευόμενη με τους Πίνακες 1, 2, 3
Εγκρίσεις - Άδειες
Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άυλων ενεργειών

√

√

√

√
√

√
√
√

√

Ηλεκτρονική
Υποβολή στο
ΟΠΣΑΑ

Ταχυδρομική
Υποβολή στην
ΕΥΕ ΠΑΑ
√

√

*Εφόσον απαιτείται στη τρέχουσα αίτηση
Πίνακας 2: Αρχαιολογικές Εργασίες
α/α

Δικαιολογητικό

1

Αίτηση πληρωμής πρωτότυπη (Ε_1.3)

√

2

Μνημόνιο συνεργασίας για τη διενέργεια σωστικής
αρχαιολογικής έρευνας (μόνο στη 1η αίτηση πληρωμής)
Αποδεικτικά δαπανών μισθοδοσίας και προμηθευτών
- μισθολογικές καταστάσεις προσωπικού
- εξοφλήσεις ασφαλιστικών ταμείων
- καταθετήρια σε τραπεζικά ιδρύματα

√

4

√
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Β.11
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (και ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ) ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της
ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-20
Έργου που υλοποιείται με Δημόσια Σύμβαση
ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 «Στήριξη για τοπική
ανάπτυξη μέσω του LEADER»ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Ημερομηνία:………………………………………………………………
Ομάδα
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
Τίτλος έργου
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία δικαιούχου
Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου σε
περίπτωση νομικού προσώπου
ΑΦΜ.
Δ.Ο.Υ
Συνολικός προϋπολογισμός πράξης
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη &
ένταση ενίσχυσης %
Ύψος χορηγηθείσας προκαταβολής (σε
περίπτωση που έχει χορηγηθεί προκαταβολή)
Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

Συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη έως την
προηγούμενη αίτηση

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη που έχει
καταβληθεί έως την προηγούμενη αίτηση (εκτός
της προκαταβολής)
ΙΒΑΝ τραπεζικού Λογαριασμού

Καθαρή Αξία

ΦΠΑ

Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που
έχει καταβληθεί την περίοδο 2007 – 2013 και
πλήθος αιτήσεων πληρωμής
Αρ. πρωτ. / ημερομηνία αίτησης πληρωμής στην
ΟΤΔ
η

η

η

Α/Α αίτησης πληρωμής (1 , 2 , 3 ….)
Ποσό Δημόσιας Δαπάνης αίτησης (α)





Δικαιούχου
- Αναδόχου
και
Υποκατάστημα Τράπεζας στο οποίο θα κατατεθεί
η επιχορήγηση
Σημειώνεται ότι το άθροισμα της Δημόσιας Δαπάνης του συνόλου των αιτήσεων πληρωμής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου.
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Α) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

16. Ύπαρξη αίτησης πληρωμής του δικαιούχου ορθά

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
17. Ύπαρξη προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγκρίσεων αδειών
18. Ύπαρξη Επιμετρήσεων επιβλεπόντων μηχανικών για τις
κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις επαληθευμένες
και υπογεγραμμένες από το μηχανικό της ΕΠΣΠ
19. Ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων υλοποίησης άυλων
ενεργειών
20. Ύπαρξη εξοφληθέντων παραστατικών των δαπανών (σε
περίπτωση πληρωμής δικαιούχου)
21. Ύπαρξη επίσημης μετάφρασης παραστατικών από την
αλλοδαπή
22. Ύπαρξη παραστατικών που να αποδεικνύουν την
πραγματοποίηση της σωστικής αρχαιολογικής έρευνας
23. Ύπαρξη Φορολογικής ενημερότητας αναδόχου σε ισχύ
24. Ύπαρξη Ασφαλιστικής ενημερότητας έργου/έδρας σε ισχύ
25. Ύπαρξη έκθεσης αυτοψίας που αντιστοιχεί στην

πρόοδο υλοποίησης της πράξης που περιλαμβάνει
αναλυτική περιγραφή των εργασιών – παραδοτέων
που αντιστοιχούν στην αίτηση πληρωμής

26. Ύπαρξη φωτογραφικής αποτύπωσης εργασιών –
παραδοτέων που αντιστοιχούν στην αίτηση πληρωμής
27. Ύπαρξη πίνακα με τον αντίστοιχο σειριακό αριθμό (σε

περίπτωση μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτουν
σειριακό αριθμό)

28. Ύπαρξη φωτογραφίας της πινακίδας της πράξης,
αναρτημένης σε εμφανές σημείο του έργου
Παρατηρήσεις:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Β) ΕΛΕΓΧΟΙ:
19.Το έργο πληροί μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις για να
ενταχθεί ως «συνεχιζόμενη πράξη στο ΠΑΑ 2014-2020 και
συγκεκριμένα:
α) Τουλάχιστον το 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης
έχει πιστοποιηθεί από την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
και έχει περιληφθεί σε μερική πληρωμή, που έχει
εκκαθαριστεί από την ΕΥΕ ΠΑΑ και πληρωθεί από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31.12.15 ή
β) να έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο αίτηση
προκαταβολής στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) μέχρι
31.12.15 ή
γ) Τουλάχιστον το 20% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης
έχει συμπεριληφθεί σε μια ή περισσότερες αιτήσεις
πληρωμής του δικαιούχου, το οποίο έχει κατατεθεί μέχρι
31.12.2015 στις ΟΤΔ και δεν έχει αναγνωριστεί και
εκκαθαριστεί από την ΕΥΕ ΠΑΑ και πληρωθεί από τον

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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ΟΠΕΚΕΠΕ, με την προϋπόθεση ότι η αίτηση ή οι αιτήσεις
έχουν υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος που
προβλέπεται στο άρθρο 20 της παρούσης όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ή
δ) Έχει ενταχθεί εντός του έτους 2015 και έχει υποβληθεί
από τον δικαιούχο στην ΟΤΔ μέχρι 31.12.2015
τουλάχιστον μια αίτηση πληρωμής, ανεξαρτήτως:
• του ύψους δαπάνης και
• αν (i) έχει πιστοποιηθεί από την ΟΤΔ,
αν (ii) έχει αναγνωριστεί και εκκαθαριστεί από
την ΕΥΕ ΠΑΑ και
αν (iii) πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
20.Ύπαρξη νομιμότητας της Επιτροπής Παρακολούθησης
Συνεχιζόμενων Πράξεων (Ε.Π.Σ.Π.) σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 29, παράγραφος 4 της ΚΥΑ 401/10-3-2010.

21.
Υπάρχει Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Δαπανών
(Π.Δ.Ε.Δ.) της Επιτροπής Πιστοποίησης Έργων (Ε.Π.Ε.)
LEADER ή ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Π.Σ.Π. ορθά
συμπληρωμένο;
22.
Έχει γίνει επιτόπια επίσκεψη από την Ε.Π.Ε. LEADER
σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 2 της ΚΥΑ
401/2010 ή την Ε.Π.Σ.Π. σύμφωνα με το άρθρο 29,
παράγραφος 5 της ΚΥΑ 401/2010 όπως ισχύει.
Αν ΝΑΙ, η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά
την αίτηση πληρωμής του δικαιούχου
Αν ΟΧΙ (περίπτωση άυλων ενεργειών)
- υπάρχει υλικό (φωτογραφίες, dvd, λίστα
υπογραφών συμμετεχόντων κ.λ.π.) που να
δικαιολογεί τα όσα περιγράφονται – ελέγχονται
στον Πίνακα 1 του ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Σ.Π. (ή
του Π.Δ.Ε.Δ. της Ε.Π.Ε. LEADER)
23.
Ο αριθμός των αιτήσεων πληρωμής είναι ένα (1) έως
τέσσερα (4) για πράξεις των οποίων η δημόσια δαπάνη που
συγχρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014 -2020 είναι μέχρι
€100.000 ή ένα (1) έως πέντε (5) για πράξεις των οποίων η
δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014 2020 είναι πάνω από €100.000.

24.Οι αιτήσεις πληρωμής του δικαιούχου δεν υπερβαίνουν

τα οκτώ (8) στο σύνολό τους, λαμβανομένου υπ’ όψιν
και του αριθμού των αιτήσεων μέχρι 31.12.2015.
25.Η 1η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός 12 μηνών από
την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης ανάθεσης
μεταξύ δικαιούχου και αναδόχου

Αν ΟΧΙ, υπάρχει παράταση υποβολής 1ης αίτησης
πληρωμής από την Επιτροπή Διαχείρισης Έργων LEADER
(ΕΔΠ LEADER) και προσκομίζεται.
26.Η αίτηση πληρωμής έχει υποβληθεί εντός του εγκεκριμένου,
στην απόφαση έγκρισης, χρονοδιαγράμματος;
27.Υπάρχει τροποποίηση της απόφασης ένταξης ενταγμένου
έργου που αφορά την αίτηση πληρωμής.
-
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-

Αν ΝΑΙ,
α.1. Το αίτημα τροποποίησης της απόφασης ένταξης
υποβλήθηκε από το δικαιούχο πριν ή ταυτόχρονα
με την υποβολή της αίτησης πληρωμής
α.2. Το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο καταχωρήθηκε
στο ΟΠΣΑΑ από την ΕΠΣΠ και εγκρίθηκε από την
ΕΥΕ ΠΑΑ
28.Οι εξοφλήσεις των παραστατικών δαπάνης έχουν
πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας έως και την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής, με την
επιφύλαξη του της παραγράφου 6, του άρθρου 19 της ΚΥΑ
401/2010 όπως ισχύει;
- Αν ΟΧΙ, έχουν επιβληθεί οι σχετικές μειώσεις από την
ΕΠΣΠ;
29.Γίνεται αναφορά στο ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Σ.Π. ότι: «Η
πράξη είναι λειτουργική και αποδίδει το προγραμματισμένο
αποτέλεσμα που περιγράφεται στην μελέτη, βάσει της
οποίας αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε» (ή στο Π.Δ.Ε.Δ. της
Ε.Π.Ε. LEADER ότι: «το έργο είναι λειτουργικό και αποδίδει
το προγραμματισμένο αποτέλεσμα για το οποίο
αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 9 του άρθρου 19 της ΚΥΑ 401/10-3-2010») (στη
τελευταία αίτηση πληρωμής όταν έχει ολοκληρωθεί η
επένδυση)
30.O δικαιούχος τηρεί τις υποχρεώσεις του για δημοσιότητα
(τοποθέτηση αφίσας Α3 για επενδύσεις δημόσιας δαπάνης
μεγαλύτερης 10.000,00 € και επεξηγηματικής πινακίδας για
επενδύσεις δημόσιας δαπάνης μεγαλύτερης των 50.000,00 €
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Εγκύκλιο……..);
31.Πληρότητα και ορθότητα παρακάτω δικαιολογητικών:
α. Τιμολόγιο
β. Βεβαίωση ελέγχου και απόδοσης κρατήσεων πρωτότυπη
γ. Πρωτότυπα παραστατικά απόδοσης κρατήσεων
32.Έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη – πιστοποίηση από
την ΟΤΔ μέχρι 31.12.2015
33.Αν ΟΧΙ, έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη από την
ΕΥΕ ΠΑΑ σε προηγούμενη αίτηση πληρωμής;
34.Αν ΟΧΙ, Έχει πραγματοποιηθεί επιτόπια επίσκεψη από την
ΕΥΕ ΠΑΑ για τη συγκεκριμένη αίτηση πληρωμής;
Αν ΝΑΙ,
- -Υπάρχει συμφωνία των εργασιών της αίτησης που
αποτυπώνονται στο ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Σ.Π. με
την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως αυτή
επισυνάπτεται στη σύμβαση του έργου και στον
εγκεκριμένο ΑΠΕ
- Υπάρχει συμφωνία των εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη παρούσα αίτηση,
με τις ισχύουσες άδειες /βεβαιώσεις /εγκρίσεις
/διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα
υλοποίησης του έργου
- Έχουν παραδοθεί τα συγχρηματοδοτούμενα προϊόντα
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και υπηρεσίες; (Αφορά άυλες ενέργειες)
- Εκτελέστηκαν οι επιλέξιμες εργασίες σύμφωνα με τα
στοιχεία του ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Σ.Π. (ή στο
Π.Δ.Ε.Δ. της Ε.Π.Ε. LEADER), όπως αυτές προέκυψαν
από τις σχετικές επιμετρήσεις και επιβεβαιώθηκαν κατά
την επιτόπια επίσκεψη
- Τα ελεγχθέντα και παραδεκτά πρωτότυπα παραστατικά
δαπανών φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη: "ελέγχθηκε
και συγχρηματοδοτήθηκε για το ποσό ______ με
δημόσια Δαπάνη ποσού ________στα πλαίσια του ΠΑΑ
2014 -2020."
- Έχουν συμπληρωθεί σωστά οι πίνακες 1, 2 και 3 του
ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ε.Π.Σ.Π. (ή στο Π.Δ.Ε.Δ. της
Ε.Π.Ε. LEADER) σύμφωνα με τα παραστατικά που
επιβεβαιώθηκαν κατά την επιτόπια επίσκεψη;
- Το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση με την πρόταση
που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (αφορά τη τελευταία
αίτηση πληρωμής);
- Επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα του
έργου (αφορά τη τελευταία αίτηση πληρωμής);
Παρατηρήσεις:
3. Μειώσεις που προκύπτουν από τον Διοικητικό έλεγχο / επιτόπια Επίσκεψη της ΕΥΕ
ΠΑΑ ……………………………………………………………………………………………………………..………
4. Διορθωτικά μέτρα ύστερα από Επιτόπια επίσκεψη ………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………
Γ) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
1. Αιτούμενο ποσό ενίσχυσης (α):
2. Επιλέξιμο ποσό ενίσχυσης (β)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Καθαρή
Αξία

ΦΠΑ

………..… €

…….…… €

Καθαρή
Αξία

ΦΠΑ

………..… €

…….…… €

3. Έχουν επιβληθεί μειώσεις (μ) (μ=α-β);

Αν ΝΑΙ, Ποσό Μειώσεων (μ):
……………………….…… €
Αιτιολογία ………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό
………………………..… %
εκφρασμένη σε ποσοστό (π= [(α – β)/β]*100)είναι:
5. Η διαφορά ανάμεσα στο αιτούμενο και στο επιλέξιμο ποσό είναι
μεγαλύτερη από 10%
Αν ΝΑΙ, επιβάλλεται διοικητική κύρωση (δκ) ποσού [δκ= β - (α…………………….……… €
β)]

6. Επιλέξιμο ποσό πληρωμής (α-μ-δκ):

Καθαρή
Αξία

……….. €

ΦΠΑ

…….…… €

7. Εγκρίνεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στον δικαιούχο
Παρατηρήσεις:
…………………………………………………………………...………………………………………………………………………….
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Δ) ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ:
ΝΑΙ
4. Βεβαιώνεται η πληρότητα και νομιμότητα της αίτησης πληρωμής του
δικαιούχου
5. Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Ενωσιακής και Εθνικής Νομοθεσίας
6. Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και
ενωσιακές διατάξεις εφαρμογής
Παρατηρήσεις:
………………………………………………………………………………………………………………………

ΟΧΙ

Ημερομηνία, ……/……/…..
Έλαβα γνώση
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ της Β6

Ο/ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ/-ΕΣ

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

Παράρτημα Ι:
Κατάλογος Συμμετεχόντων στον Επιτόπιο Έλεγχο
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Υπηρεσία / Φορέας

Υπογραφή
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Παράρτημα ΙΙ:
Φωτογραφική απεικόνιση του έργου
(σε περίπτωση επιτόπιας επίσκεψης)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
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Οδηγίες - Κατευθύνσεις
Η μη τήρηση των ελάχιστων υποχρεωτικών κανόνων επισύρει κυρώσεις από τα όργανα ελέγχου,
τόσο τα εθνικά όσο και αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΥΔ ΠΑΑ έχει τη δυνατότητα να θέσει,
κατά περίπτωση, επιμέρους συμπληρωματικούς κανόνες για την τήρηση των απαιτήσεων
δημοσιότητας των δράσεων του ΠΑΑ, καθώς και για την αποτελεσματική επικοινωνία και
ενημέρωση του κοινού.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη
στήριξη που έχει λάβει από το ΥΠΑΑΤ και το ΕΓΤΑΑ:
α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο που τυχόν διατηρεί για επαγγελματική χρήση, σύντομη
περιγραφή της πράξης, στην περίπτωση που ο διαδικτυακός τόπος έχει σχέση με την παρεχόμενη
στήριξη, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της, καθώς και επισημαίνοντας τη
χρηματοδοτική συνδρομή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωση.
β) για πράξεις των οποίων η συνολική δημόσια στήριξη κυμαίνεται από 10.000 Ευρώ έως 50.000€,
και ανάλογα με τη χρηματοδοτούμενη πράξη, τουλάχιστον μία αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3, με
πληροφορίες σχετικά με την πράξη όπου επισημαίνεται η χρηματοδοτική συνδρομή από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σημείο εύκολα ορατό για το κοινό, όπως η είσοδος κτιρίου,
όπως φαίνεται παρακάτω.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις
σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση,
οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των
μηνυμάτων.
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Επίσης, σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση
για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα Άτομα με Αναπηρία.
Σημειώνεται, τέλος, ότι τόσο η Διαχειριστική Αρχή όσο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δημοσιοποιούν στοιχεία ή
και φωτογραφίες των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται. Η αποδοχή χρηματοδότησης από τον
δικαιούχο συνιστά αποδοχή της εγγραφής στον κατάλογο των πράξεων που δημοσιεύονται
στοιχεία όπως:
• Ονομασία δικαιούχου (μόνο των νομικών προσώπων)
• Ονομασία πράξης
• Σύνοψη πράξης
• Ημερομηνία έναρξης πράξης
• Καταληκτική ημερομηνία πράξης (αναμενόμενη ημερομηνία για την ολοκλήρωση του
φυσικού αντικειμένου ή την πλήρη εκτέλεση της πράξης)
• Επιλέξιμη δαπάνη και ποσοστά συγχρηματοδότησης
• Ταχυδρομικό κώδικα ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας
• Ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης κλπ.
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