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Σχόλια

1. Νομικό Πλαίσιο
•

Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

•

Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει.

•

Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

•

Καν. (ΕΕ) αριθμ. 65/2011 της Επιτροπής για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

•

Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του
προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 20071
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2013, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν
τροποποίηση της με αριθ. Ε (2007) 6015/20.11.2007 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση του ΠΑΑ.
•

Το νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/2007) ¨Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013¨ όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3840/10 (ΦΕΚ 53/Β/31.03.10) όπως κάθε φορά ισχύει.

•

Την υπ’ αριθμ. 5021/10.04.2012 (ΦΕΚ 1170/Β’/10.04.2012) κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 123Β «Αύξηση της αξίας
των δασοκομικών προϊόντων» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.)
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» για την περίοδο 2007-2013, καθώς και της διαδικασίας
καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους».

•

Την υπ’ αριθμ. 6859/16.05.2012 (ΦΕΚ 1678/Β’/16.05.2012) υπουργική απόφαση
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 123Β «Αύξηση της
αξίας των δασοκομικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013.

•

Το υπ΄αριθμ. 11248/02-06-2014 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ με θέμα
«Συμπλήρωση της Αίτησης και τροποποίηση και Υποδειγμάτων Πληρωμής του Μέτρου 123Β
… του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013»
1. Εισαγωγή

Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω αφορά στη χρηματοδότηση και τον έλεγχο των
πράξεων που θα ενταχθούν στο Μέτρο 123Β του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013 που αναφέρονται
στην υπ΄αριθμ. 5021/10-04-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1170Β/10-04-2012) και την υπ΄αριθμ. 6859/15-052012 ΥΑ (ΦΕΚ 1678Β/16-05-2012), όπως τροποποιημένες ισχύουν.
Η χρηματοδότηση του πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και η πληρωμή πραγματοποιείται από τον οργανισμό πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής, είναι
επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 και την πραγματοποίηση δαπανών, λήγει δε με την οικονομική
εκκαθάρισή της.
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η
συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που
αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης, όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση
ένταξης και στις συναπτόμενες νομικές δεσμεύσεις.
A) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ
Προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια πληρωμών από τον Οργανισμό πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ
σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο, προηγούνται οι
ακόλουθες ενέργειες:
 Χορήγηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αριθμού μητρώου συναλλασσομένου σε κάθε δικαιούχο
κατόπιν αίτησής του πριν από την πρώτη πληρωμή (Από την ιστοσελίδα του οργανισμού:
www.opekepe.gr, Μηχανογραφικό Μητρώο Συναλλασσομένων)

Β) ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΥΣ
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 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΑΑ

Προκειμένου να χορηγηθεί σε Δικαιούχο προκαταβολή, η Mονάδα Β2’ της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο πληρωμής προκαταβολής
που περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•

Διαβιβαστικό έγγραφο. (Ε_2).

• Αίτηση Πληρωμής / προκαταβολής (φωτοαντίγραφο) (έγγραφο 11248/02-06-2014 ΕΥΕ
ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ). Το αίτημα προκαταβολής υποβάλλεται από τον Δικαιούχο στην
οικεία δασική αρχή (Δασαρχεία ή Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείου) για επενδυτικά σχέδια Ε1
και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα για επενδυτικά σχέδια Ε2,
σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής που ορίζεται στις αποφάσεις του Μέτρου και τα
συνημμένα υποδείγματα αυτών. Η προκαταβολή δεν θα υπερβαίνει τα οριζόμενα στο άρθρο
56 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και
χορηγείται με την υποχρέωση προσκόμισης από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής η οποία
αντιστοιχεί στο 110% της προκαταβολής καθώς και όλων των απαιτούμενων για την άμεση
έναρξη υλοποίησης του έργου αδειών (πχ. οικοδομική άδεια, κλπ), εφόσον απαιτούνται.
Σημειώνεται πως για τη προκαταβολή ο δικαιούχος θα πρέπει να ανοίξει τραπεζικό
λογαριασμό, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διαχείριση της
προκαταβολής και την εξόφληση δαπανών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται επάνω στην Αίτηση Πληρωμής ότι έχει λάβει γνώση, για την
υποχρέωση που αναλαμβάνει ότι με την εκκαθάριση της προκαταβολής, θα πρέπει πρώτα
να καταβάλει τους τόκους στο τραπεζικό λογαριασμό υπέρ Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. (Ι.Β.Α.Ν.:
GR1604300020004450300383880) που τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που θα δημιουργηθούν από
τη χορήγηση της προκαταβολής, προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγυητική επιστολή.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το 1 ο αίτημα πληρωμής μετά τη χορήγηση της
προκαταβολής είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό της προκαταβολής, δεν καταβάλλεται
κανένα ποσό στο δικαιούχο καθώς λογίζεται ως εκκαθάριση της προκαταβολής, σύμφωνα με
άρθρο 56 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής.
Επειδή η εκκαθάριση της προκαταβολής δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τμηματικά, όταν
υποβάλλεται αίτημα πληρωμής για ποσό μικρότερο της χορηγηθείσας προκαταβολής, δεν θα
αποστέλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ έως ότου υποβληθεί επιπλέον αίτημα πληρωμής το οποίο
συναθροισμένο με το ανωτέρω θα είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το ποσό της προκαταβολής. Ως
εκ τούτου ο φάκελος πληρωμής που διαβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα περιέχει το συνολικό
ποσό των ανωτέρω αιτήσεων πληρωμής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποδέσμευση
της εγγυητικής επιστολής.
• Εγγυητική επιστολή (ΕΕ). Η ΕΕ (πρωτότυπο σώμα και ένα φωτοαντίγραφο αυτής) που
συνοδεύει το αίτημα προκαταβολής που υποβάλλει ο Δικαιούχος, διαβιβάζεται στον
ΟΠΕΚΕΠΕ όπου και φυλάσσεται ως την επιστροφή της. Η ΕΕ είναι αορίστου χρόνου,
εκδίδεται υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ από τράπεζα ή άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό με δικαίωμα
έκδοσης ΕΕ και ισούται με το 110% της αιτούμενης προκαταβολής. Η ΕΕ η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 25, παράγραφος 3 και 5γ, του Π.Δ. 118/2007 ( Ε_9
υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής), επιστρέφεται στο αντίστοιχο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
μετά την αναγνώριση − εκκαθάριση δαπάνης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
Ανταγωνιστικότητα, επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη
τουλάχιστον ίση με το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο δικαιούχο.
Προϋπόθεση επίσης για την επιστροφή της ΕΕ, είναι η καταβολή από τον Δικαιούχο στον
ΕΛΕΓΕΠ των τόκων που παράγονται από την προκαταβολή και η κοινοποίηση στην Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και στον ΟΠΕΚΕΠΕ της σχετικής ενημέρωσης
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της τράπεζας συνεργασίας για το ποσό των τόκων και του αποδεικτικού κατάθεσης στον
ΕΛΕΓΕΠ.
•

Πίνακες κατάθεσης εγγυητικής επιστολής (Ε_6)

• Λίστα βεβαίωσης επιλεξιμότητας και έγκρισης πληρωμής (Ε_4). Η Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ελέγχει το αίτημα προκαταβολής του Δικαιούχου και
αποτυπώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Λίστα βεβαίωσης επιλεξιμότητας και έγκρισης
πληρωμής επί της οποίας εγκρίνεται η χορήγηση της προκαταβολής (αναγνώριση και
εκκαθάριση). Η Λίστα βεβαίωσης επιλεξιμότητας και έγκρισης πληρωμής φέρει υπογραφή
του αρμόδιου υπαλλήλου, του προϊστάμενου της Μονάδας Β2’ και του προϊστάμενου της
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, αρμοδίως σφραγισμένη.
• Φορολογική ενημερότητα
• Ασφαλιστική ενημερότητα
Για την αποδέσμευση της ΕΕ, η Mονάδα Β2’ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ
Ανταγωνιστικότητα διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο πληρωμής εκκαθάρισης προκαταβολής
που περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
•

Διαβιβαστικό έγγραφο. (Ε_2).

• Αίτηση Πληρωμής / προκαταβολής (φωτοαντίγραφο) (έγγραφο 11248/02-06-2014 ΕΥΕ
ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).
• Πίνακες αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής (Ε_7 ) με φωτοαντίγραφο της εγγυητικής
επιστολής
• Λίστα βεβαίωσης επιλεξιμότητας και έγκρισης πληρωμής με Αποδέσμευση εγγυητικής
επιστολής (Ε_5). Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα ελέγχει το αίτημα
πληρωμής του Δικαιούχου και αποτυπώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Λίστα
βεβαίωσης επιλεξιμότητας και έγκρισης πληρωμής με Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής,
επί της οποίας αναφέρεται ότι το ποσό που εγκρίνεται (αναγνώριση και εκκαθάριση),
αντιστοιχεί σε δημόσια δαπάνη τουλάχιστον ίση με το ποσό της προκαταβολής. Η Λίστα
βεβαίωσης επιλεξιμότητας και έγκρισης πληρωμής με Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολής,
αναφέρει ότι ζητείται να αποδεσμευτεί η εγγυητική επιστολή, φέρει υπογραφή του αρμόδιου
υπάλληλου, του προϊστάμενου της Μονάδας Β2’ και του προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, αρμοδίως σφραγισμένη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής, είναι η
προσκόμιση από το δικαιούχο βεβαίωσης της τράπεζας για το ύψος του ποσού των τόκων
που έχουν προκύψει από την κατάθεση του ποσού της προκαταβολής στον ειδικό έντοκο
λογαριασμό, συνοδευόμενη από το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης τους εκ μέρους του
δικαιούχου, στον ΕΛΕΓΕΠ.
Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής ο Φορέας Εφαρμογής
συμπληρώνει τους πίνακες κατάπτωσης ανά εγγυητική επιστολή (Ε_8), επισυνάπτει τους
λόγους κατάπτωσης ανά δικαιούχο και το φωτοαντίγραφο της εγγυητικής επιστολής και τα
διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας/Τμήμα Βελτίωσης της
Ανταγωνιστικότητας για να αποσταλούν στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών
Ενισχύσεων/Τμήμα Προϋπολογισμού και Εσόδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα καταχωρεί
στο ΟΠΣΑΑ τα απαραίτητα δεδομένα στις σχετικές οθόνες πριν την αποστολή του φακέλου
πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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Οπωσδήποτε καταχωρείται στην Οικονομική Αναφορά Προόδου στην Ανάλυση και Επαλήθευση,
ως επιλέξιμη δαπάνη ο κωδικός 123Β.0 (Προκαταβολή) κατά τη πληρωμή και ο κωδικός 123Β.99
(Εκκαθάριση προκαταβολής) κατά την εκκαθάριση.
Η καταχώρηση όλων των δεδομένων στο ΟΠΣΑΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να
αποσταλεί ο φάκελος πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστρέφεται πίσω
στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης και μόνο,
χωρίς να προβαίνει σε ολοκλήρωση του ελέγχου το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης & Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ:
Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας - Τμ. Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του
ΟΠΕΚΕΠΕ, προβαίνει στις εξής ενέργειες:
• Επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του Αιτήματος Προκαταβολής βάση της
Λίστας Ελέγχου Εποπτείας Προκαταβολής (Ε_10) ή Αποδέσμευσης εγγυητικής επιστολής
βάση της Λίστας Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (Ε_1). Η Λίστα Ελέγχου συμπληρώνεται και
υπογράφεται από τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του εποπτικού
ελέγχου του Φακέλου Πληρωμής και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια
τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή της Δ/νσης.
• Επιβεβαιώνει την καταχώρηση των δεδομένων της δαπάνης στο ΟΠΣΑΑ.
• Διαβιβάζει το φάκελο πληρωμής ή εκκαθάρισης προκαταβολής με αποδέσμευση
εγγυητικής επιστολής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Λογιστηρίου
(Ε_3) και στο Τμήμα Προϋπολογισμού & Εσόδων το πρωτότυπο σώμα της ΕΕ για φύλαξη.
Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, προβαίνει στις εξής ενέργειες:
• Πραγματοποιεί τις απαραίτητες λογιστικές εγγραφές, εκδίδει εντολή πληρωμής και
πιστώνει το ποσό της προκαταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Δικαιούχος.
• Φυλάσσει το πρωτότυπο σώμα της Εγγυητικής Επιστολής και ενημερώνει τα σχετικά
μητρώα. Με την ολοκλήρωση της αναγνώρισης − εκκαθάρισης δαπάνης από την Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αντιστοιχούν
σε δημόσια δαπάνη τουλάχιστον ίση με το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί στο
δικαιούχο και κατόπιν κατάθεσης του αιτήματος πληρωμής του δικαιούχου προβαίνει στην
αποδέσμευση και επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής στη τράπεζα ή στο
χρηματοπιστωτικό οργανισμό που την είχε εκδώσει ενημερώνοντας και το Δικαιούχο.
Γ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

ΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΑΑ

Προκειμένου να καταβληθεί στον Δικαιούχο η οικονομική ενίσχυση για το επενδυτικό του
σχέδιο, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ
φάκελο πληρωμής που περιλαμβάνει:
• Διαβιβαστικό έγγραφο(Ε_2).
• Αίτηση Πληρωμής
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ).

(φωτοαντίγραφο)

(έγγραφο

11248/02-06-2014

ΕΥΕ

ΠΑΑ

• Λίστα Ελέγχου (Χρηματοοικονομικό Δελτίο Καθορισμού Πληρωτέου Ποσού, Υπόδειγμα 5
(ακριβές αντίγραφο)(έγγραφο 11248/02-06-2014 ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ)
• Λίστα βεβαίωσης επιλεξιμότητας και έγκρισης πληρωμής (Ε_4).
• Φορολογική ενημερότητα (σε περίπτωση που υπάρχει όρος παρακράτησης, ο οποίος
προβλέπεται μόνο στη αποπληρωμή, η φορολογική ενημερότητα συνοδεύεται απαραιτήτως
και από τη ταυτότητα πληρωμής)
5
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• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Τιμολόγιο είσπραξης επιδότησης επ’ ονόματι της ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ.
• Βεβαίωση ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (μόνο στη τελευταία
δόση όταν έχει ολοκληρωθεί η επένδυση) (φωτοαντίγραφο του υποδείγματος 2 του
υπ΄αριθμ. εγγράφου 11248/02-06-2014 ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ )

Καταχώρηση στο ΟΠΣΑΑ
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ τα απαραίτητα
δεδομένα στις σχετικές οθόνες πριν την αποστολή του φακέλου πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και επισυνάπτει την Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμών Πραγματοποιηθεισών Δαπανών
(Υπόδειγμα 1) (έγγραφο 11248/02-06-2014 ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ), με τους
συνημμένους πίνακες των παραστατικών, στην Οικονομική Αναφορά Προόδου στα Παραστατικά
Συμβαλλομένου.
Η καταχώρηση όλων των δεδομένων στο ΟΠΣΑΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να
αποσταλεί ο φάκελος πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστρέφεται πίσω
στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης και μόνο,
χωρίς να προβαίνει σε ολοκλήρωση του ελέγχου το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης & Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επιβεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων ετήσιων πιστώσεων στο ΠΔΕ για τη ΣΑΕ 082/8 του
Μέτρου 123Β και της Έγκρισης διάθεσης πίστωσης, οι οποίες πιστώσεις καλύπτουν τα ποσά που
αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται κάθε φορά από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
Ανταγωνιστικότητα. Σε περίπτωση που το ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό της ετήσιας
πίστωσης, θα πρέπει να αναγνωρίζεται και εκκαθαρίζεται μειωμένο ποσό εξαιτίας μη ύπαρξης
πιστώσεων.


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ:

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας – Τμ. Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του
ΟΠΕΚΕΠΕ, προβαίνει στις εξής ενέργειες:
• Επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος πληρωμής με βάση τη Λίστα
Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (check list) (Ε_1).Το check list υπογράφεται από τους
υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια του εποπτικού ελέγχου του φακέλου
πληρωμής και εγκρίνεται ως της την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον
προϊστάμενο του Τμήματος Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας ή της Δ/νσης.
• Επιβεβαιώνει την καταχώρηση των δεδομένων της δαπάνης στο ΟΠΣΑΑ.
• Πραγματοποιεί δειγματοληπτικό έλεγχο των δαπανών μέσω της Αναλυτικής Κατάστασης
Πληρωμών Πραγματοποιηθεισών Δαπανών και των συνημμένων πινάκων παραστατικών,
που είναι καταχωρημένα στο ΟΠΣΑΑ
• Εγκρίνει την παρτίδα πληρωμής (Σειρά Α).
• Διαβιβάζει το φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων – Τμήμα
Λογιστηρίου (Ε_3), με κοινοποίηση στην ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα .
Η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα το Τμήμα
Λογιστηρίου Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προβαίνει στις εξής ενέργειες:
• Πραγματοποιεί της απαραίτητες λογιστικές εγγραφές και ελέγχους, εκδίδει εντολή
πληρωμής και πιστώνει το ποσό της δαπάνης στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο
Δικαιούχος και έχει δηλώσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εγγραφή του στο Μητρώο.
• Καταχωρεί απευθείας τον αριθμό εντολής πληρωμής του αιτήματος στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και
ενημερώνει τον Δικαιούχο για την ολοκλήρωση της πληρωμής.
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Δ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
Ο Φορέας Εφαρμογής μόλις επιβεβαιώσει την ολοκλήρωση της Πράξης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του
υπ΄αριθμ. εγγράφου 11248/02-06-2014 ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ) και την
πραγματοποίηση της τελικής πληρωμής του δικαιούχου στο Ο.Π.Σ.Α.Α. από την Οικονομική
Αναφορά Προόδου, (συμπληρωμένο το πεδίο ” Αριθμός Εγγράφου Πληρωμής” στην αναζήτηση
ή εντός της Οικονομικής Αναφοράς Προόδου στην καρτέλα “Πληρωμές Οικονομικής Αναφοράς”
συμπληρωμένο το “ Αρ. Εγγράφου ΟΠΕΚΕΠΕ”), πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες στο
Ο.Π.Σ.Α.Α. για την Ολοκλήρωση της πράξης. Συγκεκριμένα, στην οθόνη των αποφάσεων έργου
επιλέγει στο πεδίο ‘‘Είδος Απόφασης’’ το ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ώστε αυτόματα η κατάσταση
του Τεχνικού Δελτίου αλλάζει σε «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ», η Σύμβαση εμφανίζει την πληροφορία
πως το έργο είναι ολοκληρωμένο ενώ και όλες οι Οικονομικές Αναφορές ενημερώνουν τον
χρήστη για την ολοκλήρωση του έργου. Επιπλέον, δεν επιτρέπει το σύστημα τη δημιουργία νέας
έκδοσης Τεχνικού Δελτίου, δεν επιτρέπεται η καταχώριση νέας Απόφασης, δεν επιτρέπεται η
δημιουργία νέας έκδοσης της Σύμβασης και δεν επιτρέπεται καταχώριση νέας Οικονομικής
Αναφοράς.

Ε) ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ
Οι Επιτόπιοι έλεγχοι εποπτείας διενεργούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε δείγμα με σκοπό την
εξέταση και αξιολόγηση της α) Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, β) των
Δικαιούχων και γ) των έργων. Οι έλεγχοι αυτοί επιβεβαιώνουν τη διασφάλιση της επαρκούς και
της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα και των Δικαιούχων, την υλοποίηση των έργων
(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και την επαλήθευση μέσω αντιπροσωπευτικού δείγματος
εγκεκριμένων έργων της αποτελεσματικότητας των συστημάτων. Οι επιτόπιοι έλεγχοι εποπτείας
διενεργούνται όπως ορίζεται από το πρόγραμμα και τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ
Σχετικά έντυπα
Ε_1 : Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής
Ε_2 : Διαβιβαστικό πληρωμής ΕΥΕ
Ε_3 : Διαβιβαστικό πληρωμής στο Λογιστήριο
Ε_4 : Λίστα Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας & Έγκρισης πληρωμής
Ε_5 : Λίστα Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας & Έγκρισης πληρωμής με αποδέσμευση Ε/Ε
Ε_6 : Πίνακες κατάθεσης εγγυητικής επιστολής
Ε_7 : Πίνακες αποδέσμευσης ανά εγγυητική επιστολή
Ε_8: Πίνακες κατάπτωσης ανά εγγυητική επιστολή
Ε_9 : Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Ε_10 : Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Προκαταβολής
Ε_11: Πίνακες μερικής/πλήρης αποδέσμευσης Ε/Ε
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Ε_1)
Αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΠΕΚΕΠΕ :
α/α πληρωμής :
Δικαιούχος :
Κωδικός ΟΠΣΑΑ :
Ύψος αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης δαπάνης :

…………
…………
…………
………...
………...

1) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ύπαρξη αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπάνης του συγκεκριμένου ποσού οικονομικής
ενίσχυσης συνοδευόμενο από :
1. το Χρηματοοικονομικό Δελτίο καθορισμού πληρωτέου ποσού οικονομικών ενισχύσεων
μερικής / τελικής δόσης Αίτησης Πληρωμής (Υπόδειγμα 5 του με αριθμ. πρωτ.
11248/26-2014 εγγράφου της ΕΥΕ ΠΑΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ),
2. τη λίστα με την βεβαίωση επιλεξιμότητας και έγκρισης της πληρωμής
3. αίτηση πληρωμής
4. Φορολογική Ενημερότητα
5. Ασφαλιστική Ενημερότητα
6. Τιμολόγιο είσπραξης επιδότησης
7.Βεβαίωση φυσικού & οικονομικού αντικειμένου (μόνο στην αποπληρωμή)
Ύπαρξη των σχετικών καταχωρήσεων στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2) ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις
εφαρμογής.
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
3) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Δικαιούχος :
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. :
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΙΒΑΝ):
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (….%):
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (…%):
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Αθήνα,

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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ΕΝΤΥΠΟ Ε_2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
Ανταγωνιστικότητα
Μονάδα Β2
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 54-56
Ταχ. Κωδ.: 10441
Πληροφορίες: ………………………..
Τηλέφωνο: ……..…………………….

Αθήνα, …/…../…………
Αρ. Πρωτ.: ………….

ΠΡΟΣ:
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΑΛΙΕΙΑΣ
Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας
Δομοκού 5, 104 45 Αθήνα

Θέμα: Αποστολή φακέλου πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 1.2.3.Β «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» του Π.Α.Α. 2007 – 2013
Σας διαβιβάζουμε φάκελο πληρωμής της πράξης «……………………..» του μέτρου 123Β,
που αφορά στην ….η αίτηση πληρωμής.
Παρακαλούμε για την έκδοσή εντολής πληρωμής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή)
Συνημμένα
1. ………………….
2. ………………….
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Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας
ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας
Πληρ.:
………..

Ημερομηνία:
Αριθ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
- Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών
- Γραφείο Προϊσταμένου
ΘΕΜΑ: Αποστολή φακέλου πληρωμής της πράξης «…………………» του μέτρου 123Β
του ΠΑΑ 2007-2013, Κωδικός ΟΠΣΑΑ …….
Σας διαβιβάζουμε τον με αριθ. πρωτ. ………… εισερχόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ φάκελο
πληρωμής της πράξης «……………………..» του μέτρου 123Β, που αφορά στην ….η αίτηση
πληρωμής.
Ο φάκελος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ. ………Εγκύκλιο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνοδεύεται
από λίστα ελέγχου (check list) με τους ελέγχους που
πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του αναγνωρισμένου και εκκαθαρισμένου φακέλου πληρωμής,
εγκρίνεται προς πληρωμή του δικαιούχου …………….. οικονομική ενίσχυση συνολικού ποσού
………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε εθνική συμμετοχή (….%) ………. ευρώ και σε
κοινοτική συμμετοχή (……%) …….. ευρώ.
ΠΑΡΤΙΔΑ ΣΕΙΡΑ …: ……
Παρακαλούμε για την έκδοση σχετικής εντολής πληρωμής .

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

………………
Συν.: ένας (1) φάκελος δικαιολογητικών
Κοιν.: ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μονάδα Β2’
Λεωφ. Αθηνών 54-56
Τ.Κ. 10441 - Αθήνα
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ΛΙΣΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
( ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ή ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ /ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) (Ε_4)
KYA: 5021/10-04-2012 (ΦΕΚ Β’ 1170/10-04-2012)
Συντάκτης:
Δικαιούχος :
Αρ. Πρωτ. αιτήματος πληρωμής:
Ύψος αιτούμενης πληρωμής :
Κωδικός ΟΠΣΑΑ:
Αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ Δικαιούχου:
Είδος πληρωμής:
1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:
NAI OXI
Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και κοινοτικές
διατάξεις εφαρμογής.
Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής
του μέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες
Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές καταχωρήσεις στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
Τα παραστατικά που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ελέγχθηκαν ως προς τη
νομιμότητά τους, φυλάσσονται αρμοδίως και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε
κοινοτικού ή εθνικού ελέγχου.
Βεβαιώνεται η πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος πληρωμής του
δικαιούχου
Βεβαιώνεται ότι έχει ελεγχθεί και δεν έχει χρηματοδοτηθεί από το αντίστοιχο
Μέτρο 123Β του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader»
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Αναγνωρίζουμε και εκκαθαρίζουμε τη χορήγηση στο δικαιούχο …………………………..
………………………………………………………………..……………………………….
ποσού δημόσιας δαπάνης (ολογράφως / αριθμητικώς) ……………………………..………/
…………………….……….€
η οποία αντιστοιχεί σε :
Κοινοτική συμμετοχή σε ποσοστό ……%, ήτοι (ολογράφως-αριθμητικώς) ………………/
……………………………...€
Εθνική συμμετοχή σε ποσοστό ……%, ήτοι (ολογράφως-αριθμητικώς) ….………………./
……………………………..€
Αθήνα,

……/……/……..

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)
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ΛΙΣΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ με
Αποδέσμευση Ε/Ε (Ε_5)
KYA: 5021/10-04-2012 (ΦΕΚ Β’ 1170/10-04-2012)
Συντάκτης:
Δικαιούχος :
Αρ. Πρωτ. αιτήματος πληρωμής:
Ύψος αιτούμενης πληρωμής :
Κωδικός ΟΠΣΑΑ:
Αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ Δικαιούχου:
Είδος πληρωμής:
1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ:
NAI OXI
Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και κοινοτικές
διατάξεις εφαρμογής.
Έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι ισχύουσες αποφάσεις, οι εγκύκλιοι εφαρμογής
του μέτρου και οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες
Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές καταχωρήσεις στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
Τα παραστατικά που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ελέγχθηκαν ως προς τη
νομιμότητά τους, φυλάσσονται αρμοδίως και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε
κοινοτικού ή εθνικού ελέγχου.
Βεβαιώνεται η πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος πληρωμής του
δικαιούχου
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………….
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ:
Με τη παρούσα δόση ο δικαιούχος εκκαθαρίζει ληφθείσα προκαταβολή ως εξής:
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1ης δόσης
…………..€
(-) ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
………….€
(=) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ
.………….€
Παρακαλούμε όπως αποδεσμεύσετε την Ε/Ε …………….. (αριθμός)/……….(ημερομηνία)
ποσού ………….€ της ………………….(τραπεζικό ίδρυμα)
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2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Αναγνωρίζουμε και εκκαθαρίζουμε τη χορήγηση στο δικαιούχο …………………………..
………………………………………………………………..……………………………….
ποσού δημόσιας δαπάνης (ολογράφως / αριθμητικώς) ……………………………..………/
…………………….……….€
η οποία αντιστοιχεί σε :
Κοινοτική συμμετοχή σε ποσοστό ……%, ήτοι (ολογράφως-αριθμητικώς) ………………/
……………………………...€
Εθνική συμμετοχή σε ποσοστό ……%, ήτοι (ολογράφως-αριθμητικώς) ….………………./
……………………………..€
Αθήνα,

……/……/……..

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή)

(Ονοματεπώνυμο, υπογραφή, σφραγίδα)
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ΕΝΤΥΠΟ 1

E_6

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ε/Ε ]
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ε/Ε ]
Αιτία Κίνησης
Δικαιούχος

Σειρά
ΑΡ. Μ ΗΤΡΩΟΥ

Ημερομηνία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΜΕΤΡΟ 1.2.3.B η εγγυητική ανέρχεται στο 110% της χορηγούμενης προκαταβολής
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τράπεζα
Αφορά

Προσωρινή Α/Α

ΑΦΜ

Αιτιολογία Γ5 (M123Β)
Ημ/νία Εκδ.

Ημ/νία Λήξης

Τομέας

Αριθμός

021230001125

Ημερομηνία

ΕΝΤΟΛΩΝ

Ε.Γ.Τ.Α.Α. μέτρο 1.2.3.B

Λογ. Πίστωσης

ΑΤΟΜΙΚΗ
061230001124

Σ χό λια

Η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 110%
της αιτούμενης προκαταβολής στα πλαίσια του Μέτρο 123B βάσει τω ν
Κανονισμώ ν 1290/2005 & 1698/2005 της Ε.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
**Ημερολόγιο

56

Κατηγ. Ε/Ε

Λογ. Χρέωσης

Είδος Χρήσης

Αριθμός Ε/Ε

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

*Αξία Ε/Ε

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Περίοδος

Χρήση

Οριστική Α/Α

**Συμπληρώνεται από τη Δ/νση Πληρωμών
Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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ΕΝΤΥΠΟ 1

E_6

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ε/Ε ]
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ε/Ε ]
Αιτία Κίνησης
Δικαιούχος

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

Σειρά

Ημερομηνία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αιτιολογία Γ5 (M123Β)

ΜΕΤΡΟ 1.2.3.B η εγγυητική ανέρχεται στο 110% της χορηγούμενης προκαταβολής
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τράπεζα
Ημ/νία Εκδ.
Αφορά

Προσωρινή Α/Α

ΑΦΜ

ΑΡ. Μ ΗΤΡΩΟΥ

Ημ/νία Λήξης

Τομέας

Αριθμός

021230001148

Ημερομηνία

ΕΝΤΟΛΩΝ

Λογ. Πίστωσης

Ε.Γ.Τ.Α.Α. μέτρο 1.2.3.B

ΑΤΟΜΙΚΗ
061230001147

Σ χό λια

Η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 110%
της αιτούμενης προκαταβολής στα πλαίσια του Μέτρο 123B βάσει τω ν
Κανονισμώ ν 1290/2005 & 1698/2005 της Ε.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
**Ημερολόγιο

56

Κατηγ. Ε/Ε

Λογ. Χρέωσης

Είδος Χρήσης

Αριθμός Ε/Ε

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

*Αξία Ε/Ε

ΣΥΜ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

Περίοδος

Χρήση

Οριστική Α/Α

**Συμπληρώνεται από τη Δ/νση Πληρωμών
Αγροτικών Ενισχύσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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ΕΝΤΥΠΟ 2

E_6

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ε/Ε ]
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ε/Ε ]

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΣΥΜ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Αριθμός Ε/Ε

Έκδοση Ε/Ε

Ποσό

Λήξη Ε/Ε
ΑΟΡΙΣΤΟΥ

Δικαιούχος

ΑΡ. Μ ΗΤΡΩΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Αρχική Αξία Ε/Ε

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αριθμός

Ημερομηνία

Διαθέσιμη Αξία

56 (Ε.Γ.Τ.Α.Α. μέτρο 1.2.3.Β)

ΑΦΜ

Τράπεζα
Είδος Χρήσης

Τομέας

0,00

Αφ ορά
Κατηγορία

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ

Σχόλια
Η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 110%
της αιτούμενης προκαταβολής στα πλαίσια του Μέτρο 123Β βάσει τω ν Κανονισμώ ν 1290/2005 & 1698/2005 της Ε.Ε.
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ΕΝΤΥΠΟ 2

E_6

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ε/Ε ]
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Ε/Ε ]

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Αριθμός Ε/Ε

Έκδοση Ε/Ε

Ποσό

Λήξη Ε/Ε
ΑΟΡΙΣΤΟΥ

Δικαιούχος

ΑΡ. Μ ΗΤΡΩΟΥ

Τομέας

Αρχική Αξία Ε/Ε

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Αριθμός

Ημερομηνία

Διαθέσιμη Αξία

56 (Ε.Γ.Τ.Α.Α. μέτρο 1.2.3.Β)

ΑΦΜ

Τράπεζα
Είδος Χρήσης

ΣΥΜ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

δέσμευσης

0,00

Αφ ορά
Κατηγορία

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ

Σχόλια
Η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 110%
της αιτούμενης προκαταβολής στα πλαίσια του Μέτρο 123Β βάσει τω ν Κανονισμώ ν 1290/2005
& 1698/2005 της Ε.Ε.
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ΕΝΤΥΠΟ 3
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Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ Ε/Ε ]
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Αριθμός Ε/Ε

Έκδοση Ε/Ε

……………../Α

Δικαιούχος

Ποσό

Λήξη Ε/Ε

Τομέας

Αρχική Αξία Ε/Ε

56 (Ε.Γ.Τ.Α.Α. μέτρο 1.2.3.Β)

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΑΦΜ Συμπληρώνεται Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Τράπεζα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ/ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Είδος Χρήσης

Αριθμός

Ημερομηνία

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Διαθέσιμη Αξία

αποδέσμευσης

Αρχική αξία - ποσο δέσμευσης
Αρχική Αξία - Διαθέσιμη Αξία

Αφορά
Κατηγορία

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ

Σχόλια
Η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 110%
της αιτούμενης προκαταβολής στα πλαίσια του Μέτρο 123Β βάσει των Κανονισμών 1290/2005 & 1698/2005 της
Ε.Ε.
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ΕΝΤΥΠΟ 3
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Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ Ε/Ε ]
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Αριθμός Ε/Ε

Ημ/νιαΈκδοση Λήξη
Ε/Ε Ε/Ε

……………../Β

Δικαιούχος

Ποσό
Τομέας

56 (Ε.Γ.Τ.Α.Α. μέτρο 1.2.3.Β)

ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Αρχική Αξία Ε/Ε

ΑΦΜ Συμπληρώνεται Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Τράπεζα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ/ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Είδος Χρήσης

Αριθμός

Ημερομηνία

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Διαθέσιμη Αξία

αποδέσμευσης

Αρχική αξία - ποσο δέσμευσης
Αρχική Αξία - Διαθέσιμη Αξία

Αφορά
Κατηγορία

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΤΟΜΙΚΗ

Σχόλια
Η εγγυητική επιστολή αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 110%
της αιτούμενης προκαταβολής στα πλαίσια του Μέτρο 123Β βάσει τω ν Κανονισμώ ν 1290/2005 & 1698/2005
της Ε.Ε.
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E_8

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΜΕΡΙΚΗ / ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ Ε/Ε ]
Κ ΟΙΝΟΤΙΚ Η ΧΡΗ ΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΗ :

Αιτία Κίνησης

Σειρά

Δικαιούχος
Αιτιολογία

Ημερομηνία

Προσω ρινή Α/Α
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Γ5 (M123Β)

Αριθμός Ε/Ε

ΜΕΤΡΟ 1.2.3.Β η εγγυητική ανέρχεται στο 110% της χορηγούμενης προκαταβολής

…………………./Α

Ημ/νία Εκδ.
Αφ ορά

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

Τράπεζα
Ημ/νία Λήξης

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Αρχ. Αξία Ε/Ε

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΑ Π ΕΖΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α

Τομέας

56

Κατηγ.Ε/Ε

Ε.Γ.Τ.Α.Α. μέτρο 1.2.3.Β
ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαθεσ. Αξία
Λογ. Χρέω σης

Ποσό Κατάπτω σης

061230001147

Λογ. Πίστω σης

021230001148

Γραμ. Είσπρ.
Πρω τοκ.Επιστ
Ημερολόγιο

ΕΝΤΟΛΩΝ

Έλεγχος Εγγραφής

Περίοδος

Χρήση

Οριστική Α/Α

Οριστικοποίηση Εγγραφής
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ΕΝΤΥΠΟ 6

E_8

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε [ ΜΕΡΙΚΗ / ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ Ε/Ε ]
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

Αιτία Κίνησης

Σειρά

Προσω ρινή Α/Α

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Δικαιούχος
Αιτιολογία

Ημερομηνία

ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Γ5 (M123Β)

Αριθμός Ε/Ε

ΜΕΤΡΟ 1.2.3.Β η εγγυητική ανέρχεται στο 110% της χορηγούμενης προκαταβολής

…………………./Β

Ημ/νία Εκδ.
Αφ ορά

Τράπεζα
Ημ/νία Λήξης

ΑΟΡΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

Αρχ. Αξία Ε/Ε

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠ ΕΖ ΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ

Τομέας

56

Κατηγ.Ε/Ε

Ε.Γ.Τ.Α.Α. μέτρο 1.2.3.Β
ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαθεσ. Αξία
Λογ. Χρέω σης

Ποσό Κατάπτω σης

061230001124

Λογ. Πίστω σης

021230001125

Γραμ. Είσπρ.
Πρω τοκ.Επιστ
Ημερολόγιο

ΕΝΤΟΛΩΝ

Έλεγχος Εγγραφής

Περίοδος

Χρήση

Οριστική Α/Α

Οριστικοποίηση Εγγραφής
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

(E_9)

ΤΡΑΠΕΖΑ: …………………………………..
(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ κτλ): ...…………………………
…………………………………………………………………………………………………….
ΠΡΟΣ: Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δομοκού 5 104 45 Αθήνα
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: ……………………
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: ……………..….€
(ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ, ΕΥΡΩ): ……………………………………………………………...
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………………………….
Σας γνωρίζουμε ότι με την παρούσα εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτούμενοι
των δικαιωμάτων της διαιρέσεως και διηζήσεως ευθυνόμενοι έναντι σας σε ολόκληρο υπέρ του
κου …………………………..………………………….. του …………..……………, δ/νση
………………………………………….…..…………., με ΑΦΜ ………………….. , Δ.Ο.Υ
…………………………….. μέχρι του ποσού των (…..…..……….€),(€ ολογράφως ……..
………………………………….…………………….)
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύηση μας, που αντιστοιχεί στο 110% της αιτούμενης
προκαταβολής ποσού των (……..……….€), (€ ολογράφως ……………………………
……………………………………………….…………………….) με την είσπραξη παρ’ αυτού
από εσάς της προκαταβολής που αντιστοιχεί σε ποσοστό ……%, της εγκεκριμένης Δημόσιας
Δαπάνης της Απόφασης Ένταξης Πράξης με αριθμό ……………………………….
του Μέτρου ………………………………………………………………………………………
………………………………..….
Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και έχουμε την υποχρέωση σε περίπτωση μερικής ή
ολικής κατάπτωσης της εγγύησης, να σας το καταβάλουμε ολόκληρο ή μέρος του, απροφάσιστα
και χωρίς καμία αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη δήλωσή σας προς εμάς,
χωρίς να ερευνήσουμε το νόμιμο ή μη της απαίτησής σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύηση προκαταβολής αφορά μόνο την παραπάνω αιτία ,είναι αορίστου και ισχύει
μέχρι την επιστροφή της σε εμάς.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημό
σιο και στα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
Με τιμή,
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

__________________

__________________

[Υπογραφή/ Ιδιότητα]

[Υπογραφή/ Ιδιότητα]
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ΕΝΤΥΠΟ 4

ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

( Ε_11 )

[ΜΕΡΙΚΗ / ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ Ε/Ε
Αιτία Κίνησης

Σειρά

Δικαιούχος

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Αιτιολογία

Γ5 (Μ ΕΤΡΟ 123Β)

Ημερομηνία

ΑΦΜ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ 123Β η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στο 110% της προκαταβολής

Αριθμός Ε/Ε
Ημ. Εκδ.
Αφορά

Προσωρινή Α/Α

Τράπεζα

ΤΡΑΠ. ΙΔΡΥΜΑ

Ημ. Λήξης

Τομέας
Κατηγ. Ε/Ε

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

*Αρχ. Αξία Ε/Ε

Διαθέσ. Αξία

Ποσό Αποδέσμ.

Λογ. Χρέωσης

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

061230001124

Λογ. Πίστωσης

56 Ε.Γ.Τ.Α.Α. Μ ΕΤΡΟ 123Β
ΑΤΟΜΙΚΗ

021230001125

**Πρωτ. Επιστ.

Ημερολόγιο

Έλεγχοι Εγγραφής

Περίοδος

Χρήση

Οριστική Α/Α

Οριστικοποίηση Εγγραφής

**Συμπληρώνεται από τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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ΕΝΤΥΠΟ 4

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

( E_11 )

[ΜΕΡΙΚΗ / ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ Ε/Ε
Αιτία Κίνησης

Σειρά

Δικαιούχος

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ

Αιτιολογία

Γ5 (Μ ΕΤΡΟ 123Β)

Ημερομηνία

ΑΦΜ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΡΟ 123Β η εγγυητική επιστολή ανέρχεται στο 110% της προκαταβολής

Αριθμός Ε/Ε
Ημ. Εκδ.
Αφορά

Προσωρινή Α/Α

Τράπεζα

ΤΡΑΠ. ΙΔΡΥΜΑ

Ημ. Λήξης

Τομέας
Κατηγ. Ε/Ε

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

*Αρχ. Αξία Ε/Ε

Διαθέσ. Αξία

Ποσό Αποδέσμ.

Λογ. Χρέωσης

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

061230001124

Λογ. Πίστωσης

56 Ε.Γ.Τ.Α.Α. Μ ΕΤΡΟ 123Β
ΑΤΟΜΙΚΗ

021230001125

**Πρωτ. Επιστ.

Ημερολόγιο

Έλεγχοι Εγγραφής

Περίοδος

Χρήση

Οριστική Α/Α

Οριστικοποίηση Εγγραφής

**Συμπληρώνεται από τη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (Ε_10)
Αρ. πρωτ. εισερχομένου ΟΠΕΚΕΠΕ :
α/α πληρωμής :
Δικαιούχος :
Κωδικός ΟΠΣΑΑ :
Ύψος αναγνωρισμένης και εκκαθαρισμένης δαπάνης :

…………
…………
…………
………...
………...

4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ :
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ύπαρξη αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπάνης του συγκεκριμένου ποσού οικονομικής
ενίσχυσης συνοδευόμενο από :
1. Αίτηση Πληρωμής προκαταβολής,
2. Λίστα με την βεβαίωση επιλεξιμότητας και έγκρισης της πληρωμής
3. Εγγυητική Επιστολής αορίστου χρόνου υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 110%
4. Φορολογική Ενημερότητα
5. Ασφαλιστική Ενημερότητα
Ύπαρξη των σχετικών καταχωρήσεων στο Ο.Π.Σ.Α.Α.
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
5) ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
ΝΑΙ ΟΧΙ
Ο έλεγχος διεξήχθη σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις
εφαρμογής.
Παρατηρήσεις……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
6) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Δικαιούχος :
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. :
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΙΒΑΝ):
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (….%):
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (…%):
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Αθήνα,

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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