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Κριεζά 01/12/2021

Προσ: Δικαιοφχουσ 1θσ πρόςκλθςθσ
ζργων ιδιωτικοφ χαρακτιρα
υπομζτρου 19.2

ΘΕΜΑ: Τλοποίθςθ ιδιωτικών ζργων ςτο πλαίςιο τθσ 1θσ πρόςκλθςθσ για το υπομζτρο 19.2 του ΠΑΑ
2014 - 2020 ςτο πλαίςιο του CLLD/LEADER Νότιασ Εφβοιασ & κφρου.

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ – ΟΔΗΓΙΕ

1. Δεν οριςτικοποιείται αίτθμα πλθρωμισ ςτο ΠΚΕ αν δεν ζχει προθγθκεί θ διαδικαςία που περιγράφεται
παρακάτω:
Τα αιτιματα πλθρωμών και τροποποιιςεων πρώτα αποςτζλλονται για αρχικό ζλεγχο ςτθν ΟΤΔ CLLD /
LEADER Νότιασ Εφβοιασ & Σκφρου και αφοφ λάβει τθ ςχετικι ζγκριςθ από τθν ΟΣΔ ζπειτα ο δικαιοφχοσ
ενθμερώνεται να οριςτικοποιιςει ςτο ΠΚΕ.
2. Τιρθςθ ςτο μζγιςτο βακμό τθσ υπ αρικμ. 66016/08.11.2021 εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ςχετικών
παραρτθμάτων αυτισ. Ιδιαίτερθ πρζπει να δωκεί ζμφαςθ ςτα δικαιολογθτικά που υπάρχει υποχρζωςθ
ανάρτθςθσ ςτο ΠΣΚΕ και αποςτολισ ςτθν ΟΤΔ.
3. Τιρθςθ ςτο μζγιςτο βακμό του υπ. αρικμ. 61508/30.09.2020 εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ ςχετικά με :
Διευκρινιςτικζσ Οδθγίεσ Διοικθτικοφ ελζγχου των παραςτατικών εξόφλθςθσ ςυναλλαγών
4. χετικά με κτιριακζσ εργαςίεσ - τεχνικά ζργα.
Τα ςχζδια και οι μελζτεσ τθσ οικοδομικισ άδειασ υποβάλλονται ςτο ςφνολό τουσ ςτο ΠΣΚΕ όπωσ
υποβάλλονται και ςτθν πολεοδομία. Σε περίπτωςθ εξάντλθςθσ ορίου των MB τότε τα αναρτθμζνα κα
προκφπτουν κατόπιν επικοινωνίασ με τθν ΟΤΔ.
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Ανάρτθςθ ςτο ΠΣΚΕ όλων των βεβαιώςεων – εγκρίςεων που αφοροφν το επενδυτικό ςχζδιο.
a. Πολεοδομικζσ αδειοδοτιςεισ :
Άδεια δόμθςθσ – τροποποιιςεισ ι ενθμερώςεισ αυτισ.
Η τροποποίθςθ ι ενθμζρωςθ τθσ πολεοδομικισ άδειασ κα πρζπει να προθγείται του αιτιματοσ
πλθρωμισ εφόςον οι μεταβολζσ ςχετίηονται με τισ αιτοφμενεσ δαπάνεσ.
Άδεια μικρισ κλίμακασ ι βεβαίωςθ αρμοδίου μθχανικοφ περί μθ απαίτθςθσ.
b. Βεβαίωςθ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ.
c. Βεβαίωςθ δαςικισ υπθρεςίασ.
d. Βεβαίωςθ αρχιτεκτονικισ επιτροπισ.
e. Άδεια λειτουργιάσ κλπ.
f. Βεβαίωςθ περιβαλλοντικισ υπθρεςίασ.
g. Άδεια εγκατάςταςθσ.
**Σε περίπτωςθ που δεν απαιτείται κάποια από τισ ανωτζρω αδειοδοτιςεισ να κατατίκεται αντίςτοιχθ
βεβαίωςθ από τον αρμόδιο μθχανικό.
5. Δαπάνεσ ςχετικά με οικοδομικζσ, κτιριακζσ ι λοιπζσ εργαςίεσ που το οικονομικό τουσ και το φυςικό τουσ
αντικείμενο απαρτίηεται από
εργαςία και
υλικά κεωρείται πλιρθσ και εξοφλθμζνθ μόνον αν ζχουν
πραγματωκεί το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο και για τα δυο ςτοιχεία (εργαςία και υλικά). Για τθν
πιςτοποίθςθ αυτισ απαιτοφνται :
h.
i.
j.
k.
l.

Παραςτατικά δαπανών
Αποδεικτικό εξόφλθςθσ – πλθρωμισ με εμφανι τα ςτοιχεία του εντολζσ και δικαιοφχου
Βεβαίωςθ εξόφλθςθσ από τον εκάςτοτε προμθκευτι
Δελτία αποςτολισ όςον αφορά τα υλικά
Διενζργεια παρακράτθςθσ όπου απαιτείται ςφμφωνα με τον Ν.4172/2013 (άρκρα 61,62,63,64,
ΠΟΛ.1120/25.4.2014 Φορολογικι μεταχείριςθ των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικζσ
υπθρεςίεσ, αμοιβζσ διοίκθςθσ, αμοιβζσ για ςυμβουλευτικζσ και παρόμοιεσ υπθρεςίεσ και λοιπζσ
ιςχφουςεσ διατάξεισ)

m. Αποδεικτικά εξόφλθςθσ των παρακρατιςεων (Πίνακασ κατάςταςθσ δικαιοφχων παρακρατοφμενων
φόρων, διλωςθ παρακρατοφμενων φόρων και προεπιςκόπθςθ αυτισ , ταυτότθτα οφειλισ ,
αποδεικτικό τραπζηθσ)
n. Κάκε κτιριακι εργαςία κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αναλυτικζσ επιμετριςεισ του επιβλζποντοσ
μθχανικοφ του ζργου.
6. Ιδιωτικά ςυμφωνθτικά μεταξφ δικαιοφχου και εργολάβων / προμθκευτών με τθν απαραίτθτθ κεώρθςθ
ςφμφωνα με το ιςχφον φορολογικό πλαίςιο :
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 Για ιδιωτικά ςυμφωνθτικά τεχνικών ζργων αξίασ άνω των 6.000,00€ απαιτείται θ
κεώρθςθ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ με γνωςτοποίθςθ και κατάκεςθ ςε αυτιν (άρκρο 19,
Ν.820/1978 - ΦΕΚ 174/Α/17-10-1978 , άρκρο 2 / παρ.4 τθσ ΠΟΛ.1122/12.4.2002
Κοινοποίθςθ οριςμζνων διατάξεων του ν.2954/2001, οι οποίεσ αναφζρονται ςτθ
φορολογία ειςοδιματοσ )


Για ιδιωτικά ςυμφωνθτικά τεχνικών ζργων κάτω των 6.000,00€ και λοιπών ςυμφωνθτικών
κατατίκενται μζςω τθσ κατάςταςθσ ςυμφωνθτικών του TAXISNET (σπ.αριθ.
1065606/7222/ΓΔ-Β’(ΦΔΚ 951Β’/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθοριζμού διαθορεηικού ηρόποσ
σποβολής ηων ζσμθωνηηικών ηης παραγράθοσ 16 ηοσ άρθροσ 8 ηοσ Ν. 1882/1990.)

7. Οι πίνακεσ "Προβλεπομζνων εκτελεςκειςών εργαςιών (Πίνακασ 1)" και "Παραςτατικών εκτελεςκειςών
εργαςιών (Πίνακασ 2)" να ςυμπλθρώνονται ςφμφωνα με το υπόδειγμα που ςασ ζχουμε αποςτείλει.
 Για κάκε κατθγορία δαπάνθσ κα πρζπει να υπάρχει ςχετικό υποςφνολο ςτον πίνακα
«Παραςτατικών εκτελεςκείςων εργαςιών (Πίνακασ 2)»
 Οι αιτοφμενεσ δαπάνεσ ςτα υποςφνολα των εργαςιών του πίνακα 2 κα πρζπει να αντιςτοιχοφν
με τισ τιμζσ και τισ ποςότθτεσ των αιτοφμενων εργαςιών του Πίνακα 1.
 Σα παραςτατικά κα πρζπει να ζχουν αρικμθκεί και το κακζνα από αυτά διατθρεί τον ίδιο
αφξοντα αρικμό κατά τθν υλοποίθςθ. Επίςθσ τα δικαιολογθτικά που αντιςτοιχοφν ςε κάκε
παραςτατικό κα λαμβάνουν τον αφξοντα αρικμό του εκάςτοτε παραςτατικοφ
Παράδειγμα
Τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιών εργολάβου ςυνολικισ αξίασ (10000,00€ + 2400,00€ ΦΠΑ)
12.400,00€.
Ο δικαιοφχοσ (με μολφβι) κα το αρικμιςει με τον αρικμό 1 αν υποκζςουμε πωσ είναι το πρώτο.
Ομοίωσ κα λάβουν αρικμό 1 :
 Τα δικαιολογθτικά εξόφλθςθσ
 Τα δικαιολογθτικά τθσ παρακράτθςθσ 3%
 Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό το οποίο κα πρζπει να φζρει κεώρθςθ από τθ Δ.Ο.Υ αφοφ είναι
άνω των 6.000,00€
 Τα δελτία αποςτολισ

Ομοίωσ ο δικαιοφχοσ οφείλει να ενεργεί και με τα υπόλοιπα παραςτατικά. Ζπειτα ςτον πίνακα παραςτατικών
ςυμπλθρώνεται ο αφξων αρικμόσ του εκάςτοτε παραςτατικοφ ςε όλεσ τισ εγγραφζσ αυτοφ (μπορεί να ςυμμετζχει
ςε παραπάνω από μία εργαςία). (Βλζπε Υπόδειγμα 1)

8. Για δαπάνεσ εξοπλιςμοφ που φζρουν serial numbers απαιτείται θ κατάκεςθ αυτών (μθχανολογικόσ και
παρεμφερισ εξοπλιςμόσ)
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9. Για δαπάνεσ εξοπλιςμοφ απαιτείται θ βεβαίωςθ καινοφργιου και αμεταχείριςτου από τον εκάςτοτε
προμθκευτι.
10. Σχετικά με τα δικαιολογθτικά μζςω ΤΑXISNET απαιτείται να είναι εμφανισ θ θμερομθνία εκτφπωςθσ κάκε
δικαιολογθτικοφ.
 Εκτφπωςθ προςωποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ επιχείρθςθσ για ατομικζσ επιχειριςεισ
 Εκτφπωςθ εικόνασ επιχείρθςθσ και νομικοφ προςώπου για νομικά πρόςωπα
 Εκτφπωςθ κατάςταςθ επιβεβαιωμζνων επαγγελματικών λογαριαςμών ςτο TAXISNET
11. Οι λογιςτικζσ εγγραφζσ κα πρζπει να είναι ορκζσ και τα παραςτατικά τθσ επζνδυςθσ να είναι διακριτά ςε
αυτζσ.
 Για απλογραφικά βιβλία κατατίκεται το βιβλίο εςόδων εξόδων
 Για διπλογραφικά βιβλία θμερολογιακζσ εγγραφζσ και αναλυτικό κακολικό
12. Θα πρζπει να φζρουν υπογραφι και ςφραγίδα λογιςτι
o Οι λογιςτικζσ εγγραφζσ
o Οι δθλώςεισ & καταςτάςεισ παρακρατοφμενων φόρων ςτισ οποίεσ κα πρζπει να εμφανίηονται οι
δικαιοφχοι τθσ παρακράτθςθσ
o Οι καταςτάςεισ ςυμφωνθτικών μζςω TAXISNET (παρ.16 ηοσ άρθροσ 8 ηοσ Ν. 1882/1990)
o Λοιπά λογιζηικά έγγραθα
Σσνημμένα Αρτεία:
1. Παραρηήμαηα αιηήμαηος πληρωμής
2. Παραρηήμαηα αιηήμαηος προκαηαβολής
3. Παραρηήμαηα αιηήμαηος ηροποποίηζης
4. Υπ αριθμ. 66016/08.11.2021 εγκσκλίοσ ηοσ ΟΠΔΚΔΠΔ
5. Υπ. αριθμ. 61508/30.09.2020 εγγράθοσ ηοσ ΟΠΔΚΔΠΔ
6. Υπ αριθμ 3083/4-8-2021 (ΦΔΚ 3702/Β’/11-8- 2021)ΥΑ Πλαίζιο σλοποίηζης σπομέηροσ
19.2 & 19.4
7. Πίνακας - Υπόδειγμα 1
Για ηην Κ/Ξ CLLD LEADER Νόηιας Δύβοιας & Σκύροσ

Μαρούλης Σπύρος
Οικονομολόγος – Σσνηονιζηής ΟΤΓ
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