ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ
ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΗΟΝΟ ΗΜΑΙΑ

Α. Αίτημα τροποποίηςησ ήςςονοσ ςημαςίασ
Σε περίπτωςθ που το αίτθμα πλθρωμισ περιλαμβάνει και αίτθμα τροποποίθςθσ τεχνικοφ
δελτίου ιςςονοσ ςθμαςίασ (γίνεται εκτόσ ΠΚΕ και αφορά μεταφορζσ ποςών εντόσ τθσ
ίδιασ κατηγορίασ δαπάνησ χωρίσ αφξθςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ τθσ), ο
δικαιοφχοσ προχωρά ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:
1. Συμπλιρωςθ του επιςυναπτόμενου αιτιματοσ τροποποίθςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ
δικαιοφχου
2. Συμπλιρωςθ του βοηθητικοφ πίνακα ελζγχου ζργου και αιτήματοσ τροποποίηςησ
προχπολογιςμοφ που επιςυνάπτονται με τισ οδθγίεσ ώςτε να εξεταςτοφν από τθν
ΟΤΔ οι αιτοφμενεσ αλλαγζσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. Οι πίνακεσ αυτοί
κα ςυμπλθρώνονται ςε κάκε αίτθμα πλθρωμισ το οποίο κα ςυνοδεφεται από
αντίςτοιχο αίτθμα τροποποίθςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ. Οι πίνακεσ κα
ςυμπλθρώνονται ωσ εξισ:
a. Γίνεται χριςθ και καταχώρθςθ των αντίςτοιχων δαπανών από τον
εγκεκριμζνο προχπολογιςμό όπωσ αυτόσ καταρτίηεται ςτο Φφλλο
Διοικθτικοφ Ελζγχου με τισ εκάςτοτε τιμζσ , ποςότθτεσ κτλ ανά δαπάνθ
(εφόςον υπιρξε ζνςταςη γίνεται χριςθ του αντίςτοιχου Φφλλου
Διοικθτικοφ Ελζγχου)
b. Καταχώρθςθ του ςυνόλου των δαπανών τόςο ςτον εγκεκριμζνο όςο και
ςτον προτεινόμενο τροποποιθμζνο προχπολογιςμό.
c. Στθ ςτιλθ "παρατθριςεισ" αναγράφεται θ πλιρθσ αιτιολόγθςθ τθσ
τροποποίθςθσ για τθν εκάςτοτε δαπάνθ
d. Ο α/α κάκε δαπάνθσ προτείνεται να είναι όμοιοσ με αυτόν ςτο ΦΔΕ
e. Σε περίπτωςθ προςκικθσ μιασ δαπάνθσ μζςω τροποποίθςθσ και εφόςον
αφορά τθν κατθγορία των "κτιριακών εργαςιών" τθν καταχωροφμε όπωσ
περιγράφεται ςτισ δαπάνεσ κτιριακών εργαςιών του εγκεκριμζνου ΦΔΕ
Σθμειώνεται ότι αν το αίτθμα τροποποίθςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ αφορά ςτθν κατθγορία
δαπάνθσ «Αγορά, καταςκευή ή βελτίωςη ακινήτου» κα πρζπει να ςυνοδεφεται από:
1. Επιμετρήςεισ εργαςιών από τον επιβλζποντα μθχανικό (ςε περίπτωςθ που υπάρχει
αλλαγι των ςχεδίων τησ οικοδομικήσ άδειασ, κα πρζπει να προςκομίηονται μαηί με
τισ επιμετριςεισ εργαςιών. Συνίςταται και φωτογραφική απεικόνιςη ςε ςτάδια τθσ
καταςκευισ που τροποποιοφνται και δεν τεκμθριώνονται από τα ςχζδια τθσ
οικοδομικισ άδειασ)
2. Τεχνικι Ζκκεςθ επιβλζποντα μθχανικοφ ςτθν οποία κα τεκμθριώνονται οι
αιτοφμενεσ τροποποιιςεισ εντόσ κτιριακών εργαςιών
3. Ενημζρωςη – αναθεώρηςη οικοδομικήσ άδειασ (αν απαιτείται)
4. Ζκδοςθ άδειασ μικρήσ κλίμακασ (αν απαιτείται)

Αν το αίτθμα τροποποίθςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ αφορά και ςτθν κατθγορία δαπάνθσ
«αγορά εξοπλιςμοφ» και αφορά προςκικθ νζου εξοπλιςμοφ, κα πρζπει να ςυνοδεφεται
από τρεισ οικονομικζσ προςφορζσ εφόςον πρόκειται δαπάνθ είναι άνω των 1000€.

Μετά τθν αξιολόγθςθ και ζγκριςθ του αιτιματοσ τροποποίθςθσ ιςςονοσ ςθμαςίασ από τθν
ΟΤΔ, ο δικαιοφχοσ προχωρά ςτθ ςυμπλιρωςθ των Πινάκων του αιτιματοσ πλθρωμισ, όπωσ
περιγράφεται παρακάτω

Β. Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ Πίνακα Παραςτατικών εκτελεςθειςών εργαςιών (Πίνακασ 2)
1. Προτείνεται θ προςκικθ γραμμισ "υποςφνολο ανά εργαςία" ώςτε να είναι πιο
εφκολθ θ μεταφορά των δαπανών ςτον Πίνακα 1
2. Προτείνεται κάκε παραςτατικό δαπάνθσ που καταχωρείται ςτον πίνακα να
λαμβάνει μοναδικό α/α ώςτε:
a. να προκφπτει ο ςυνολικόσ αρικμόσ των παραςτατικών που υποβάλλονται
ανά αίτθμα πλθρωμισ
b. ςε περίπτωςθ παραςτατικοφ που αφορά περιςςότερεσ τθσ μίασ εργαςίεσ
και εμφανίηεται αντίςτοιχεσ φορζσ ςτον πίνακα, να ζχει τον ίδιο α/α για
διευκόλυνςθ του ελζγχου
c. επιπλζον, το πρώτο παραςτατικό που κα καταχωρθκεί ςτον πίνακα
επόμενου αιτιματοσ πλθρωμισ, κα λάβει τον επόμενο α/α από τον
τελευταίο του προθγοφμενου πίνακα (π.χ. αν ςτο 1ο αίτθμα υποβλικθκαν
28 παραςτατικά ο πίνακασ του 2ου αιτιματοσ κα ξεκινά από παραςτατικό
με α/α 29)
d. ςυντομογραφίεσ παραςτατικών:
i. ΤΠ – Τιμολόγιο Πώλθςθσ
ii. ΤΙΜ – Τιμολόγιο
iii. ΤΔΑ – Τιμολόγιο Δελτίο Αποςτολισ
iv. ΤΟΥ – Τιμολόγιο Παροχισ Υπθρεςιών
v. ΑΠΥ – Απόδειξθ Παροχισ Υπθρεςιών
vi. ΑΠΔ – Αναλυτικι Περιοδικι Διλωςθ

Γ. Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ Πίνακα Προβλεπόμενων /εκτελεςθειςών εργαςιών (Πίνακασ 1)
1. Προτείνεται θ ςυμπλιρωςθ των ςτθλών "ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ" ωσ εξισ:
a. αρχικά τθ ςτιλθ "ποςότθτα" ςφμφωνα με τθν επιμζτρθςθ των
εκτελεςκειςών εργαςιών που ςυνοδεφει το αίτθμα πλθρωμισ. Η αιτοφμενθ
ποςότθτα που ςυμπλθρώνεται μπορεί να είναι διαφορετικι από τθν
επιμετροφμενθ ΜΟΝΟ ςτθν περίπτωςθ που θ επιμετροφμενθ ποςότθτα
υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ εγκεκριμζνθ
b. κατόπιν ςυμπλθρώνονται οι ςτιλεσ "ποςό χωρίσ ΦΠΑ", "ΦΠΑ", και
"Συνολικό ποςό" μεταφζροντασ τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ από τθ γραμμι

"υποςφνολο ανά εργαςία" του πίνακα 2 (ςυνιςτοφμε τθ χριςθ τφπου του
excel δθμιουργώντασ ζνα ενιαίο αρχείο excel το οποίο περιλαμβάνει ςε δφο
φφλλα εργαςίασ τουσ Πίνακεσ 2 κα 1)
c. τζλοσ, υπολογίηεται θ τιμι μονάδοσ ωσ το κλάςμα των ςτθλών "ποςό χωρίσ
ΦΠΑ" / "ποςότθτα" (ςυνιςτοφμε τθ χριςθ τφπου του excel)
2. Σθμειώνεται πωσ, εφόςον προκφπτει υπζρβαςη των αιτοφμενων δαπανών ζναντι
των εγκεκριμζνων (είτε ςτθν "ποςότθτα", είτε ςτθν "τιμι μονάδοσ" είτε ςτα
ςφνολα) αυτι κατά το διοικθτικό ζλεγχο του αιτιματοσ πλθρωμισ κα χαρακτθριςτεί
ωσ μη επιλζξιμη

Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα πλθρωμισ περιλαμβάνει και δαπάνεσ τθσ κατθγορίασ
«αγορά εξοπλιςμοφ», κα πρζπει να ςυνοδεφεται από:
1. Βεβαιώςεισ προμθκευτών περί καινοφριου και αμεταχείριςτου εξοπλιςμοφ με
αναφορά ςτο serial number (ςε περίπτωςθ που αφορά μηχανολογικό εξοπλιςμό)
2. Προτείνεται δθμιουργία εγγράφου ςτο οποίο περιλαμβάνονται φωτογραφίεσ που
απεικονίηουν τον αιτοφμενο εξοπλιςμό και το serial number αυτοφ (ςε περίπτωςθ
που υφίςταται)

