
Οδηγίες – Διευκρινήσεις σε θέματα πιστοποιήσεων ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του 
ΠΑΑ 2007-2013 

 
 

1. Πιστοποιήσεις - Συμπλήρωση πινάκων 
 
 Συμπλήρωση στηλών 

 
Η στήλη 9 του πιν. 1 συμπληρώνεται με τον κωδικό εργασίας που είχε χρησιμοποιηθεί στον 
φάκελο υποψηφιότητας. 
 
Η στήλη 15 του πιν. 1 συμπληρώνεται με το ποσό εξόφλησης της συγκεκριμένης εργασίας από το 
υπό εξέταση τιμολόγιο. 
 
 
 Αναλυτικές Επιμετρήσεις 

 
i. Η αναλυτική επιμέτρηση θα πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον 

επιβλέποντα μηχανικό του έργου.  
 

ii. Στην αναλυτική επιμέτρηση του έργου καταγράφονται όλες οι ποσότητες εργασιών, 
υπηρεσιών και εξοπλισμού που έχουν εκτελεστεί και αφορούν στο εγκριμένο φυσικό 
αντικείμενο του έργου.  

 
iii. Σε καμία περίπτωση δεν επιμετρούμε ποσότητες εργασιών, υπηρεσιών ή εξοπλισμού 

που δεν έχουν εκτελεστεί ανεξάρτητα αν, κατά παράβαση του ΚΒΣ, έχουν εκδοθεί 
τιμολόγια για αυτές. 

 
iv. Δεν επιμετρούνται οι ποσότητες εργασιών, υπηρεσιών και εξοπλισμού που έχουν 

πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης-φακέλου 
υποψηφιότητας 

 
v. Δεν επιμετρούμε ποσότητες εργασιών, υπηρεσιών ή εξοπλισμό που είναι άσχετες με 

το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο του έργου ή αφορούν μη αιτούμενα ποσά.  
 
 
 Στήλη 9 του πιν 2 «Στοιχεία επιμέτρησης»  

 
i. Αναγράφουμε ποσότητες εργασιών, υπηρεσιών και εξοπλισμού που  έχουν εκτελεστεί, 

τιμολογηθεί και σχετίζονται με το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο του έργου. 
 

ii. Οι αναγραφόμενες ποσότητες ισούται με το άθροισμα των ποσοτήτων που αντιστοιχεί 
στις επιλέξιμες και μη αποδεκτές δαπάνες. 

 
Οι αναγραφόμενες ποσότητες εργασιών, υπηρεσιών και εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερες από τις ποσότητες που αναγράφονται στα τιμολόγια που έχουν προσκομιστεί 
(μικρότερες μπορεί).  
Παράδειγμα: εάν η πραγματική επιμέτρηση είναι 100 κυβικά, ενώ τα τιμολόγια που έχουν εκδοθεί 
αναγράφουν ποσότητα 80 κυβικών, στην στήλη 9 της επιμέτρησης του πιν. 2 θα αναγράφονται τα 
80 κυβικά. 
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 Στήλη 10 του πιν. 2 Υπολογισμός Τιμής Μονάδος (ΤΜ )  

Η ΤΜ που ορίζεται στην στήλη 10 του πίνακα 2 στα  «Στοιχεία Επιμέτρησης» υπολογίζεται από 
τον τύπο: 
 
ΤΜ= (Επιλέξιμο ποσό + Μη αποδεκτές δαπάνες)/ Ποσότητα (επιμέτρηση που αναφέρεται στην 
στήλη 9 του πιν. 2) 
 
Παράδειγμα: 
 
Στην εργασία σκυροδέματα έχουμε συνολικό ποσό τιμολογίων (εργασία + υλικά + ΙΚΑ + κτλ) 
80.000 ευρώ. Από αυτά είναι μη επιλέξιμες δαπάνες 10.000 ευρώ, μη αποδεκτές 5.000 ευρώ και 
επιλέξιμες στην παρούσα πιστοποίηση 65.000 ευρώ. Τα κυβικά με βάση την επιμέτρηση (όπως 
παρουσιάζεται στον πίν. 2 είναι 370. Επομένως η ΤΜ ισούται: (65.000+5.000)/370 = 189,20 ευρώ. 
Προσοχή: εάν έχουμε ποσότητες ή εργασίες ή υπηρεσίες κλπ., που δεν αφορούν το φυσικό 
αντικείμενο του έργου ή αποκλίσεις τιμών μεγαλύτερες από τις τιμές αγοράς της περιοχής το 
αντίστοιχο ποσό θα απεικονίζεται στις μη επιλέξιμες δαπάνες και ως εκ τούτου τα ποσά αυτά δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της ΤΜ  
 
 Μη επιλέξιμες δαπάνες 

 
Μη επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες  

i. Για εργασίες ή ποσότητες ή υπηρεσίες κλπ., που δεν αφορούν το εγκριμένο φυσικό 
αντικείμενο του έργου 

ii. Οι τυχόν προς τα πάνω αποκλίσεις τιμών που διαπιστώνονται σε σχέση με την 
πραγματική αξία (τιμές αγοράς της περιοχής) 

 
 Μη αποδεκτές  δαπάνες 

 
Μη αποδεκτές θεωρούνται οι δαπάνες που προκύπτουν: 

i. Από ποσότητες μεγαλύτερες των εγκριμένων εργασιών που προβλέπονται στον 
προϋπολογισμό του έργου  

ii. Από επιπλέον εργασίες που αφορούν το εγκριμένο φυσικό αντικείμενο του έργου 
αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στον εγκριμένο προϋπολογισμό 

iii. Από τη διαφορά στην τιμή μονάδος αρκεί να μην υπερβαίνει τις τιμές αγοράς της 
περιοχής  

 
 
 Συμφωνία πινάκων 

 
Μετά τις παραπάνω διευκρινήσεις προκύπτει ότι: 
 
«Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ» (επιμέτρηση πιν. 2 στήλη 11 = «Επιλέξιμο ποσό δαπάνης» (πιν. 1 στήλη 16) 
+ «Μη αποδεκτά» (πιν.1 στήλη 18) 
 

 
 
 

2. Επιλέξιμες δαπάνες οικοδομοτεχνικού έργου (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ) 
 
Το κόστος του οικοδομοτεχνικού έργου είναι το άθροισμα της δαπάνης των υλικών και της 
εργασίας.  

2/14



 
 Υλικά: Θα πρέπει να ελέγχεται η αναλογία της ποσότητας των υλικών σε  σχέση με το 

εκτελεσθέν έργο 
 Εργασία: Εργασία είναι οι αμοιβές των εργολάβων, του εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς 

και η ασφάλιση τους στο ΙΚΑ.  
 
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου μπορεί να είναι διαφορετικός στα επενδυτικά σχέδια, ανάλογα δε με 
το τρόπο εκτέλεσής του ελέγχουμε και τα σχετικά παραστατικά στοιχεία (τιμολόγια κτλ). Συνήθως 
διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις εκτέλεσης οικοδομοτεχνικών έργων: 
 
1η περίπτωση: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου ή μέρους του έργου σε εργολάβο με δικά του υλικά 
και με δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό 
 
2η περίπτωση: Ανάθεση εκτέλεσης έργου ή μέρους του έργου σε εργολάβο, χωρίς δικά του υλικά, 
αλλά με δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό 
 
3η περίπτωση: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου ή μέρους του έργου σε εργολάβο, χωρίς δικά του 
υλικά, και χωρίς δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό 
 
4η περίπτωση: Εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία του Δικαιούχου (χωρίς εργολάβο) 
 
Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος εκτέλεσης του έργου καθορίζεται από τους όρους του συμφωνητικού 
που έχει υπογράψει ο Δικαιούχος (φορέας της επένδυσης) με τον εργολάβο. 
 
Αναλυτικότερα και για κάθε περίπτωση επισημαίνουμε τα εξής:  
 
 
1η περίπτωση: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου ή μέρους του έργου σε εργολάβο με δικά του υλικά 
και με δικό του εργατοτεχνικό προσωπικό 
 
 Κόστος του έργου: 

Το συνολικό κόστος του έργου είναι η αμοιβή του εργολάβου και το συνολικό ποσό που έχει 
καταβληθεί από το Δικαιούχο στο ΙΚΑ. 
 
 Παραστατικά δαπάνης: 

i. Τιμολόγιο Πώλησης γιατί πρόκειται για παραγωγή και πώληση αγαθού (τεχνικού 
έργου) και τα Δελτία Αποστολής για την αγορά υλικών 

ii. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΠΔ) 
Το επιλέξιμο ποσό είναι το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από το Δικαιούχο στο ΙΚΑ (κωδ. 
46 της ΑΠΔ). 
 
 
2η περίπτωση: Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας σε εργολάβο, χωρίς δικά του υλικά, αλλά με δικό 
του εργατοτεχνικό προσωπικό 
 
  Κόστος του έργου: 

Το συνολικό κόστος του έργου είναι: η αγορά των υλικών, η αμοιβή του εργολάβου  και το 
συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από το Δικαιούχο στο ΙΚΑ. 
 
 Παραστατικά δαπάνης: 

i. Τιμολόγια - Δελτία αποστολής για την αγορά των υλικών 
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ii. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του εργολάβου γιατί πρόκειται για προσφορά 
υπηρεσιών κατασκευής τεχνικού έργου 

iii. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΠΔ) 
Το επιλέξιμο ποσό είναι το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από το Δικαιούχο στο ΙΚΑ (κωδ. 
46 της ΑΠΔ). 

 
 
3η περίπτωση: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου σε εργολάβο, χωρίς δικά του υλικά, και χωρίς δικό 
του εργατοτεχνικό προσωπικό 
 
Η περίπτωση αυτή θέλει ιδιαίτερη προσοχή και ειδικά όσον αφορά στην εργασιακή σχέση του 
εργατοτεχνικού προσωπικού με τον εργοδότη 
 
 Κόστος του έργου: 

Το συνολικό κόστος του έργου είναι:  
i. η αγορά των υλικών, 

ii.  η αμοιβή του εργολάβου,  
iii. το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού (αποδοχές συν εργοδοτικές εισφορές)  

 
 Παραστατικά δαπάνης: 

i. Τιμολόγια - Δελτία αποστολής για την αγορά των υλικών 
ii. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του εργολάβου γιατί πρόκειται για προσφορά 

υπηρεσιών κατασκευής τεχνικού έργου 
iii. Κατάσταση ημερομισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού (βλέπε υπόδειγμα) ή οι 

αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης εφόσον αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του 
εργαζομένου, ο αριθμός των ημερομισθίων, η περίοδος των αποδοχών, οι αποδοχές 
του (κωδ. 41 της ΑΠΔ), οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και το πληρωτέο ποσό.  

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Ιδιαίτερα σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ελέγχουμε τι αφορά στο συμβατικό αντικείμενο του 
εργολάβου. 
Όταν  έχουμε εργολάβο γίνεται δεκτό μόνο το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του και όχι οι 
αποδοχές του από την μισθοδοτική κατάσταση. Επιλέξιμη δαπάνη από το κόστος της μισθοδοτικής 
κατάστασης είναι μόνο το ποσό που καταβάλει ο δικαιούχος στο ΙΚΑ για λογαριασμό του (κωδ. 46 
της ΑΠΔ ) 
 
4η περίπτωση: Εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία του Δικαιούχου 
 
 Κόστος του έργου: 

Το συνολικό κόστος του έργου είναι:  
i. η αγορά των υλικών,  

ii. το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού (αποδοχές συν εργοδοτικές εισφορές)  
 
 Παραστατικά δαπάνης: 

i. Τιμολόγια - Δελτία αποστολής για την αγορά των υλικών 
ii. Κατάσταση ημερομισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού (βλέπε υπόδειγμα) ή οι 

αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης εφόσον αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του 
εργαζομένου, ο αριθμός των ημερομισθίων, η περίοδος των αποδοχών, οι αποδοχές 
του (κωδ. 41 της ΑΠΔ), οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και το πληρωτέο ποσό.  
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Παραστατικά πληρωμής: 
 

i. Για την 1η και 2η περίπτωση δεν απαιτούνται παραστατικά εξόφλησης του 
εργατοτεχνικού προσωπικού 

ii. Για την 3η και 4η περίπτωση ως παραστατικά πληρωμής εργατοτεχνικού 
προσωπικού μπορεί να θεωρηθούν: 

• η απόδειξη πληρωμής ή 
• η απόδειξη είσπραξης του εργαζομένου ή 
• η κατάσταση πληρωμής ημερομισθίων του μήνα εφόσον υπογράφεται από τους 
εργαζόμενους και φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του εργοδότη ή 
• η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης για το πληρωτέο ποσό 

iii. Για όλες τις περιπτώσεις διπλότυπο είσπραξης από την αρμόδια ΔΟΥ για την 
πληρωμή των παρακρατηθέντων φόρων και Γραμμάτιο Είσπραξης του ΙΚΑ  
για τις ασφαλιστικές εισφορές 

 
Γενικά:  
 
• Στις περιπτώσεις που το ΙΚΑ δεν καταβάλλεται από το δικαιούχο η δαπάνη είναι μη επιλέξιμη 
(ελέγχουμε την επωνυμία του εργοδότη στην ΑΠΔ). 
• Σε κάθε περίπτωση εφόσον ζητείται η οικονομική ενίσχυση για το κόστος του ΙΚΑ ελέγχουμε 
την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΠΔ) του μήνα στο 
ΙΚΑ. 
• Η ΑΠΔ στις περιπτώσεις 3 και 4 πρέπει να συμφωνεί με την μισθοδοτική κατάσταση 
ημερομίσθιου προσωπικού του αντίστοιχου μήνα. 
• Όταν εκτελούνται τεχνικά έργα, πρέπει στα τιμολόγια να αναγράφεται λεπτομερώς το 
εκτελεσθέν έργο. Εφόσον υπάρχει επιμέτρηση των εκτελεσθεισών έργων μπορεί να γίνεται 
παραπομπή στην επιμέτρηση, η οποία θα είναι συνημμένη στο τιμολόγιο (παρ. 107 Εγκ 117/68  και 
12.5.3 Εγκ ΚΒΣ 3/92). Επίσης με την Εγκ ΠΟΛ 1122/91 γίνεται δεκτό ότι μπορεί το είδος να 
αναγράφεται με συνοπτική περιγραφή, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση έργου, σε 
επιμετρήσεις ή άλλα παραστατικά από τα οποία προκύπτουν αναλυτικά το εκτελεσθέν έργο ή οι 
παρασχεθείσες υπηρεσίες. 
• Όταν γίνονται επισκευές ή βελτιώσεις τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, λαμβάνει χώρα 
παροχή υπηρεσιών ακόμα και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται υλικά του εργολάβου, 
εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, οπότε εκδίδονται τιμολόγια ή 
αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Σχετ. Εγκ. 1059654/1287/17-1-97). 
• Πρέπει να ελέγχεται η καταχώρηση των παραστατικών στα βιβλία του επενδυτή. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις πιστωτικών τιμολογίων στις περιπτώσεις που 
έχουμε μισθολογικές καταστάσεις (περίπτωση 3 και 4). 
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Υπόδειγμα μισθοδοτικής κατάστασης:  
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο 

Ειδικότητα 
Αρ. 
ημερ/σθιων Ημερ/σθιο Αποδοχές  

Εργοδοτικές 
εισ. Κόστος Κρατήσεις  

Πληρωτέο 
ποσό Υπογραφή 

            
Εισ. 
Εργαζ. Φ.Μ.Υ      

  1 2 3=2*1 4 5=3+4 6 7=3*3% 8=3-6-7   
1 Παπαδάκης Νικ. Τεχνίτης 4 64,12 256,48 167,39 423,87 49,88 7,69 198,91   

2 
Μερκούρης 
Γεώργιος Εργάτης 7 42,8 299,6 195,54 495,14 58,27 8,99 232,34   

3 
Παπαδόπουλος 
Νικ. Β. Τεχνίτη 5 47,08 235,4 153,64 389,04 45,79 7,06 182,55   

ΣΥΝΟΛΟ 154 791,48 516,57 1308,05 153,94 23,74 613,80   
 
Υπογραφή - Σφραγίδα εργοδότη 
 
 
Επιλέξιμο ποσό = Αποδοχές + Εργοδ. Εισφορές =791,48+516,57=1.308,05 
Πληρωμές = ΙΚΑ + Φόρος + Πληρωτέο ποσό στον εργαζόμενο = (516,57+153,94) +23,74+613,80=1.308,05 
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3. Τροποποίηση μελέτης – αναλυτικού προϋπολογισμού 
 
Κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και εφόσον προκύψει αποδεδειγμένη 
αναγκαιότητα, δίνεται η δυνατότητα τροποποίησής του, βάσει του άρθρου 5 της ΥΑ 
Λεπτομερειών 5360/12-07-2010 (όπως ισχύει κάθε φορά), με την προϋπόθεση 
διασφάλισης της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο του 
εγκριμένου προϋπολογισμού. Γίνονται δεκτές μέχρι τρεις (3) τροποποιήσεις των 
αποφάσεων έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της τυχόν 
τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου.  
 
Η τροποποίηση του αναλυτικού προϋπολογισμού αφορά κυρίως: 
 

i. ποσότητες ή τιμές μονάδας σε εγκριμένες εργασίες και στα πλαίσια των 
τιμών αγοράς κάθε περιοχής 

ii. εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί και αφορούν στο εγκριμένο φυσικό 
αντικείμενο 

iii. αλλαγή του τύπου και των ποσοτήτων του εγκριμένου μηχανολογικού 
και λοιπού εξοπλισμού. 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. i) της ΥΑ Λεπτομερειών 5360/12-07-2010, 
τροποποιήσεις του αναλυτικού προϋπολογισμού μπορούν να γίνουν κατόπιν 
τεκμηριωμένης αναγκαιότητας μεταφοράς επιλέξιμων δαπανών μεταξύ των 
διακριτών κατηγοριών δαπανών όπως αυτές ορίζονται στην ατομική απόφαση 
έγκρισης του δικαιούχου. Η εν λόγω μεταφορά γίνεται αποδεκτή μέχρι ορίου 20% 
του προϋπολογισμού των αντίστοιχων διακριτών κατηγοριών δαπανών.  
 
Αλλαγές εντός των διακριτών κατηγοριών δαπανών, οι οποίες δεν προκαλούν 
αλλοιώσεις στα βασικά μεγέθη του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης (εμβαδά, 
όγκοι, δυναμικότητες, κ.λ.π.) ούτε αλλαγή του βασικού εξοπλισμού παραγωγής,  δεν 
απαιτούν τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου. 
 
Το σχετικό αίτημα τροποποίησης, υποβάλλεται από τον δικαιούχο μαζί με το αίτημα 
πληρωμής επισυνάπτοντας συγκριτικό πίνακα με τον αρχικό και τον τροποποιημένο 
αναλυτικό προϋπολογισμό στο σύνολο του έργου υπογεγραμμένο από τον ίδιο, 
απεικονίζεται στο αντίστοιχο πρακτικό προόδου εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής 
Παρακολούθησης και τελεί της έγκρισης ή μη της ΕΥΕ ΠΑΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ με την αναγνώριση − εκκαθάριση του συγκεκριμένου 
αιτήματος πληρωμής. 
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4. Τιμολόγιο επιδότησης 
 
 Ο δικαιούχος υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίου επιδότησης μόλις πιστωθεί 

ο λογαριασμός του με το ποσό της ενίσχυσης. 
 Ο Υποστηρικτικός Μηχανισμός ελέγχει την έκδοση και την καταχώρηση των 

τιμολογίων επιδότησης στα βιβλία της επιχείρησης. 
 Το πρωτότυπο τιμολόγιο κατατίθεται στο Υποστηρικτικό Μηχανισμό, ο οποίος 

το αποστέλλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αντίγραφό του 
διατηρείται στο φάκελο του έργου που τηρεί ο δικαιούχος. 

 Στοιχεία : 
ΠΕΛΑΤΗΣ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΦΜ: 999178380 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
ΔΟΥ: ΙΕ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αθηνών 54-56 
ΠΟΛΗ: Αθήνα  

 
 

5.  Εξόφληση δαπανών έργου  

Οι συναλλαγές και οι εξοφλήσεις των εκδιδόμενων παραστατικών στοιχείων για τις 
δαπάνες του έργου θα πρέπει να γίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ. και 
ειδικότερα στα όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο Β΄, άρθρα 19 & 20 και άρθρο 92 του Ν. 
3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58/23-4-2010).  

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν τα εξής σημεία του νόμου: 

• Άρθρο 19, Παράγραφος 25α του Ν. 3842/2010:  
«Ειδικά για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που 
αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και 
άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού 
λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση 
εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης 
αξιόγραφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 92.1.ι, η παραπάνω παράγραφος, ισχύει από 1/6/2010. 
 

• Άρθρο 20, Παράγραφος 2 του Ν. 3842/2010: 
«Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί 
φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, 
τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται  μέσω 
επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη − πωλητή αγαθών ή 
υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται 
μέσω των ίδιων λογαριασμών, οι κινήσεις των οποίων διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του 
Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να ισχύει ως προς τούτο το τραπεζικό απόρρητο. Οι 
Τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν αμοιβές για τη λειτουργία των 
επαγγελματικών λογαριασμών». 
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• Άρθρο 20, Παράγραφος 4 του Ν. 3842/2010: 
«Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού 
στοιχείου κατά τα οριζόμενα στην  παράγραφο 9 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., και 
οφείλει, εκτός των οριζομένων στην παράγραφο αυτή, να επιβεβαιώνει από 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών την ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και τη 
φορολογική συνέπεια του αντισυμβαλλόμενου εκδότη, για φορολογικά στοιχεία 
συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ». 
 
Με βάση τα παραπάνω, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής: 
 

• Η ημερομηνία εφαρμογής του νόμου για το όριο συναλλαγών άνω των 3.000€ 
είναι η 1/6/2010  
Στο όριο των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ. 

• Οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται μόνο μεταξύ επαγγελματικών 
λογαριασμών, είτε αφορά στην κατάθεση μετρητών είτε στην έκδοση 
επιταγών. Στην περίπτωση αυτή ο επενδυτής θα πρέπει να προσκομίζει το 
αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης ή φωτοαντίγραφο της επιταγής αντίστοιχα 
και κίνηση του λογαριασμού του, απ΄ την οποία να προκύπτει η είσπραξη της 
επιταγής αυτής. Η εξόφληση τέτοιων τιμολογίων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο 
δεν θεωρείται αποδεκτή.  

• Σε περίπτωση έκδοσης παραστατικών στοιχείων (τιμολογίων) με κατάτμηση 
εργασιών και προμηθειών, με στόχο την αποφυγή του ορίου εξόφλησης 
μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα ελέγχεται η σκοπιμότητα της κατάτμησης 
και η δαπάνη μπορεί να θεωρηθεί μη επιλέξιμη. 

• Προκαταβολές ή τμηματικές καταβολές με μετρητά δεν γίνονται δεκτές, 
εφόσον το φορολογικό στοιχείο είναι αξίας άνω των 3.000€.  

• Αν η δαπάνη είναι κάτω των 3.000€ και έχει εξοφληθεί με μετρητά, το 
σχετικό τιμολόγιο θα πρέπει να συνοδεύεται με απόδειξη είσπραξης από τον 
προμηθευτή ή θα αναγράφεται πάνω στο τιμολόγιο η λέξη «Εξωφλήθη», θα 
σφραγίζεται και θα υπογράφεται από τον προμηθευτή. 

 
6.  Μείωση του ποσού ενίσχυσης 

 
Εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3%, μεταξύ του ποσού (x) (στήλη 11 του πιν. 2) 
που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο με βάση την αίτηση πληρωμής και του 
ποσού (y) (στήλη 16 του πιν. 2) που πρέπει να καταβληθεί στο δικαιούχο αφού 
εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση στο 
ποσό (y). Το ποσό της μείωσης θα ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο ποσών και 
θα είναι (x - y). Άρα ο δικαιούχος θα λαμβάνει το ποσό (z) = y – (x-y).  
  
Η παραπάνω μείωση δεν εφαρμόζεται και ο δικαιούχος λαμβάνει το επιλέξιμο ποσό 
(y), είτε όταν η διαφορά μεταξύ των ποσών (x) και (y) είναι μικρότερη ή ίση του 3%, 
είτε εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του μη 
επιλέξιμου ποσού 
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7. Πινακίδα δημοσιοποίησης του έργου  
 
Για επενδύσεις συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 50.000 € ο δικαιούχος τοποθετεί 
επεξηγηματική πινακίδα η οποία θα πρέπει να έχει αναρτηθεί κατά την πρώτη 
πιστοποίηση του έργου. 
Οδηγίες για το περιεχόμενο και τη μορφή των επεξηγηματικών πινακίδων βρίσκονται 
στη διεύθυνση: 
http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/pinakides_plaisia_paa.doc 
 
 
 
 
 
 

8. Παράδειγμα συμπλήρωσης των πινάκων 1 και 2   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16* 17* 18* 19*

Αριθμός / 
Ημνια

Τρόπος Ποσό

1 Α 22/07/03 Τ.Π.Υ. 3  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ Μ1 ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00 270,00 1.500,00 0,00 0,00

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1.500,00 270,00 1.500,00 0,00 0,00

2 Α 12/05/03 Α.Π.Υ. 71 ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ - 

ΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Μ2

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ

200,00 36,00 0,00 200,00 0,00

 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 
ΔΑΠΑΝΗ, ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ 
ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ ΤΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

3 Α 17/09/04 Α.Π.Υ. 86 ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μ2

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ

1.000,00 180,00 1.000,00 0,00 0,00

4 Α 20/07/04 Α.Π.Υ. 242 ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΕΤΗ                
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ              Μ2

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ

170,42 30,68 170,42 0,00 0,00

5 Α 20/09/04 Α.Π.Υ. 245 ΘΩΜΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μ2

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ

650,00 117,00 650,00 0,00 0,00

6 Α 21/07/04 Α.Π.Υ. 48 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ Μ2

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ

200,00 36,00 200,00 0,00 0,00

2.220,42 399,68 2.020,42 200,00 0,00

7 Α 25/07/04 ΤΙΜ. 46 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΓΑΙΩΔΕΙΣ 1,01
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
ΓΑΙΩΔΕΙΣ

3.325,00 598,50 2.835,00 0,00 490,00

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / ΗΜΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
:
ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ :

ΜΕΤΡΟ : 313

1431382301 / 01-11-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 - 2013

Είδος εργασιων

Πίνακας 1:  Αναλυτική κατάσταση παραστατικών και μερισμός δαπανών 

α/α Ημ/νία       Ειδος Παρ/κού Αριθμ. 
Παρ/κού

Προμηθευτής Αιτιολογία Κωδικός 
εργασίας

Παραστατικό εξόφλησης

ΠαρατηρήσειςΜερικό ποσό ΦΠΑ
Επιλέξιμο 

ποσο 
δαπανης

Μη 
επιλεξιμο

Μη 
αποδεκτο

ΟΜΟΡΦΑ ΓΡΕΒΕΝΑ Ο.Ε.ΦΟΡΕΑΣ :

194338

Πιστοποίηση Δ.Α.

υποσυνολο ανα εργασια

υποσυνολο ανα εργασια



Αριθμός / 
Ημνια

Τρόπος Ποσό
Είδος εργασιωνα/α Ημ/νία       Ειδος Παρ/κού Αριθμ. 

Παρ/κού
Προμηθευτής Αιτιολογία Κωδικός 

εργασίας

Παραστατικό εξόφλησης

ΠαρατηρήσειςΜερικό ποσό ΦΠΑ
Επιλέξιμο 

ποσο 
δαπανης

Μη 
επιλεξιμο

Μη 
αποδεκτο

Πιστοποίηση Δ.Α.

3.325,00 598,50 2.835,00 0,00 490,00

Α 25/07/04 ΤΙΜ. 46 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΙΣ 1,02
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΙΣ

576,00 103,68 473,00 8,40 94,60

576,00 103,68 473,00 8,40 94,60

Α 25/07/04 ΤΙΜ. 46 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ 1,03
ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ

100,00 18,00 0,00 100,00 0,00

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΕΞ 
ΑΡΧΗΣ, ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

100,00 18,00 0,00 100,00 0,00

8 Α 22/12/04 ΤΙΜ. 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ              
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ              1,04

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ              
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ              

770,00 138,60 630,00 0,00 140,00

770,00 138,60 630,00 0,00 140,00

9 Α 28/12/04 ΤΙΜ. 13 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ 
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ 120m3    1,05 ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  200,00 36,00 166,80 0,00 33,20

10 Α 21/12/04
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙ

ΚΗ 
ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

15 ΑΒΓ Ε.Π.Ε. ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ   120m3            1,05 ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  1.200,00 216,00 833,20 0,00 366,80

1.400,00 252,00 1.000,00 0,00 400,00

11 Α 27/09/04 ΤΙΜ. 25 ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΜΠΕΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ 

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  60 ΚΥΒΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ Χ 194,92 ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ

3,01,1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                        

( ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ )

11.695,20 2.105,14 11.695,20 0,00 0,00

12 Α 30/09/04 ΤΙΜ. 26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  60 
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Χ 194,92 ΤΟ 

ΚΥΒΙΚΟ

3,01,1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                        

( ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ )

11.695,20 2.105,14 11.695,20 0,00 0,00

13 Α 05/10/04 ΤΙΜ. 27 ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 60 

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Χ 194,92 ΤΟ 
ΚΥΒΙΚΟ

3,01,1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                        

( ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ )

11.695,20 2.105,14 11.695,20 0,00 0,00

υποσυνολο ανα εργασια

υποσυνολο ανα εργασια

υποσυνολο ανα εργασια

υποσυνολο ανα εργασια

υποσυνολο ανα εργασια



Αριθμός / 
Ημνια

Τρόπος Ποσό
Είδος εργασιωνα/α Ημ/νία       Ειδος Παρ/κού Αριθμ. 

Παρ/κού
Προμηθευτής Αιτιολογία Κωδικός 

εργασίας

Παραστατικό εξόφλησης

ΠαρατηρήσειςΜερικό ποσό ΦΠΑ
Επιλέξιμο 

ποσο 
δαπανης

Μη 
επιλεξιμο

Μη 
αποδεκτο

Πιστοποίηση Δ.Α.

14 Α 10/10/04 ΤΙΜ. 28 ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ( 
ΠΛΑΚΑΣ ) 57,50 ΚΥΒΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ Χ 194,92 ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ

3,01,1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                        

( ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ )

11.207,90 2.017,42 11.207,90 0,00 0,00

15 Α 15/10/04 ΤΙΜ. 29 ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ                   
48 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Χ 194,92 

ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ

3,01,1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                        

( ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ )

9.356,16 1.684,11 9.356,16 0,00 0,00

16 Α 02/12/04 ΤΙΜ. 30 ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ  ( 
ΚΟΛΩΝΕΣ-ΠΛΑΚΑ ) 45 

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Χ 194,92 ΤΟ 
ΚΥΒΙΚΟ

3,01,1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                        

( ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ )

8.771,40 1.578,85 985,17 0,00 7.786,23

17 Α 07/12/04 ΤΙΜ. 31 ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ                          
64 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Χ 194,92 

ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ

3,01,1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ                        

( ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ )

12.474,88 2.245,48 7.015,17 100,00 5.359,71
ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 

ΛΟΓΩ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

76.895,94 13.841,27 63.650,00 100,00 13.145,94

18 Α 22/12/04 ΤΙΜ. 38 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΑ 33,95 ΤΜ Χ 
10,00 3,05 ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΑ 339,50 61,11 320,83 0,00 18,67

339,50 61,11 320,83 0,00 18,67

87.126,86 15.682,83 72.429,25 408,40 14.289,21

* Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

υποσυνολο ανα εργασια

υποσυνολο ανα εργασια



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17* 18*

Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη χωρίς 
ΦΠΑ Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη χωρίς 

ΦΠΑ Α Β Ποσότητα Τιμή Μονάδος Δαπάνη χωρίς 
ΦΠΑ 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 Μ1
ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΚΟΠΗ 1 1.500,00 1.500,00 ΑΠΟΚΟΠΗ 1 1500,00 1500,00 0,00 0,00 1 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

2 Μ2
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΚΟΠΗ 1 2.220,42 2.220,42 ΑΠΟΚΟΠΗ 1 2020,42 2020,42 0,00 0,00 1 2.020,42 2.020,42 0,00 2.020,42

3.720,42 3.720,42 3.520,42 3.520,42 0,00 0,00 3.520,42 3.520,42 0,00 3.520,42
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

3 1,01
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
ΓΑΙΩΔΕΙΣ κ.μ. 900 3,15 2.835,00 κ.μ. 950,00 3,50 3325,00 0,00 0,00 900,00 3,15 2.835,00 490,00 2.835,00

4 1,02
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΙΣ κ.μ. 100 4,73 473,00 κ.μ. 120,00 4,73 567,60 0,00 0,00 100,00 4,73 473,00 94,60 473,00

5 1,03
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ κ.μ. 553 3,92 2.167,76 κ.μ. 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 1,04
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ              
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ              κ.μ. 200 3,15 630,00 κ.μ. 220,00 3,50 770,00 0,00 0,00 200,00 3,15 630,00 140,00 630,00

7 1,05 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ κ.μ. 100 10,00 1.000,00 κ.μ. 120,00 11,67 1400,00 0,00 0,00 100,00 10,00 1.000,00 400,00 1.000,00

8 3,01,1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
(ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

κ.μ. 335 190,00 63.650,00 κ.μ. 366,49 209,54 76795,94 0,00 0,00 335,00 190,00 63.650,00 13.145,94 63.650,00

9 3,05 ΣΕΝΑΖ ΔΡΟΜΙΚΑ μ.μ. 38,00 9,45 359,10 μ.μ. 33,95 10,00 339,50 0,00 0,00 33,95 9,45 320,83 18,67 320,83
2.226,00 224,40 71.114,86 2.388,44 242,94 83.198,04 0,00 0,00 1.668,95 220,48 68.908,83 14.289,21 68.908,83

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.835,28 86.718,46 72.429,25 14.289,21 72.429,25

* Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης

ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

Πίνακας 2 :  Προβλεπόμενες - εκτελεσθείσες εργασίες

α/α Κωδικός 
εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ανά Ομάδα Εργασιών

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (εκτελεσθέντων - Χ) ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 194338
ΦΟΡΕΑΣ : ΟΜΟΡΦΑ ΓΡΕΒΕΝΑ Ο.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (Ψ)Δαπάνες Προηγουμένων 
Εγκρίσεων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : Α

ΜΕΤΡΟ : 313
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 - 2013

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / ΗΜΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : 1431382301 / 01-11-2010
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