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Αριθ. Πρωτ.: 939 

Δράμα, 16.03.2021 

 

 

 

Προς: 

Ενταγμένους Επενδυτές Ιδιωτικών Έργων CLLD LEADER Νομού Δράμας 

 

 

Αγαπητοί Επενδυτές 

 

Σας αποστέλλουμε χρήσιμα αρχεία και οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής και την 

κάλυψη των υποχρεώσεων δημοσιότητας: 

 

01. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 η σύνταξη του οδηγού έγινε για δική σας καθοδήγηση και ενημέρωση επί των 

διαδικασιών που απαιτούνται 
 

02. ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

 το εγχειρίδιο τροποποίησης έργου πληρωμών CLLD ιδιωτικά έργα – δικαιούχος 

 
03. ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΑ 

 το έντυπο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ 2014-

2020, αναρτημένο και στον ιστότοπο του ΠΑΑ και του ΕΑΔ 

 

04. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

 το επίσημο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια 

 
05. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 

 αντιστοιχεί στον Πίνακα Προβλεπόμενων/Εκτελεσθεισών Εργασιών 

 
06. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ) 

 αντιστοιχεί στον Πίνακα Παραστατικών/Εκτελεσθεισών Εργασιών  

 

07. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (SERIAL NUMBERS) 

 συμπληρώνονται μόνο οι σειριακοί αριθμοί των μηχανημάτων σας  

 

08. Ε4 ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 

 σε περίπτωση που χρειαστεί 

 

09. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 σε περίπτωση που χρειαστεί 
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10. Πινακίδα προβολής του έργου 

 για επενδύσεις μέχρι 500.000 πλαστικοποιημένη αφίσα μεγέθους τουλάχιστον Α3, άνω 

των 500.000 αυτόνομα στηριζόμενη πινακίδα σημαντικού μεγέθους – επισυνάπτουμε το 

ακριβές αντίγραφο/υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιήσετε 

 

Όπως ίσως γνωρίζετε πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πληρωμές ιδιωτικών έργων και συνεπώς 

μπορείτε και εσείς να καταθέσετε αιτήματα πληρωμών. 

 

Παρακαλούμε, σε συνεννόηση με τους μελετητές σας, να υποβάλλετε πλήρη και σωστά αιτήματα 

πληρωμών ώστε να είμαστε όλοι αποτελεσματικοί και γρήγοροι. 

  

Σας ευχόμαστε καλή και εύκολη υλοποίηση στο έργο σας και είμαστε στη διάθεση σας για 

βοήθεια και διευκρινίσεις. 

 

Με εκτίμηση 

Για την Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. 

 
Μανόλης Χατζόπουλος 

Γενικός Διευθυντής 


