ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Λίστα ελέγχου εισφορών υπέρ Δημοσίου, ΕΦΚΑ και Δήμου
• Έγκριση όλων των μελών της ομάδας έργου στην αίτηση
• Τεύχος υπολογισμού αμοιβών ΤΕΕ (τελικό)
• Προϋπολογισμός με σφραγίδα/υπογραφή μηχανικού
• Συμφωνία εμβαδών προϋπολογισμού με εμβαδά διαγράμματος κάλυψης
• Συμφωνία εμβαδών προϋπολογισμού με εμβαδά πίνακα δόμησης αίτησης
• Σημείωμα κατάθεσης εισφορών στους αντίστοιχους κωδικούς εσόδων ΔΟΥ ή Δήμου
Πατρέων με σφραγίδα/υπογραφή μηχανικού με υπολογισμό των κάτωθι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

60% ΚΗ*
40% ΚΗ στον Δήμο Πατρέων*
Έργου ΤΕΕ
Δήμος**
Παράβολο δημοσίου (0.5%)
Χαρτόσημο επί ΤΕΕ (2%)
Δαπάνης έργου (0.2%)
ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% παραβ.

ΚΑΕ
ΚΑΕ
ΚΑΕ
ΚΑΕ
ΚΑΕ
ΚΑΕ
ΚΑΕ
ΚΑΕ

1140104001
63242 (ή 0523 στο Ταμείο του Δήμου)
82645
63242 (ή 0468 στο Ταμείο του Δήμου)
83556
1110489001
1110489001
1110403001

*για τον Δήμο Ερυμάνθου έχουμε 100% απόδοση ΚΗ στο ΚΑΕ 1140104001
** για τον Δήμο Ερυμάνθου η εισφορά δήμου αποδίδεται στο ΚΑΕ 63097

• Διπλότυπο/α είσπραξης των παραπάνω εισφορών στους αντίστοιχους κωδικούς
• Ορθότητα ΑΦΜ και ονοματεπώνυμου κυρίου του έργου στο/α διπλότυπο/α είσπραξης
• Πίνακες υπολογισμού αριθμού ημερών εργασίας με σφραγίδα/υπογραφή μηχανικού
(ΕΦΚΑ)
• Συμφωνία εμβαδών πινάκων με εμβαδά διαγράμματος κάλυψης (ΕΦΚΑ)
• Συμφωνία εμβαδών πινάκων με εμβαδά πίνακα δόμησης αίτησης (ΕΦΚΑ)
• Έντυπο απόδοσης ΑΜΟΕ ή έντυπο μεταβολής οικοδομοτεχνικού έργου (ΕΦΚΑ)
• Σημείωμα κατάθεσης εισφορών για έκδοση οικοδομικής άδειας (ΕΦΚΑ)
• Ενημερωτικό σημείωμα (ΕΦΚΑ)
• Παραστατικό πληρωμής προκαταβολής (ΕΦΚΑ)
• Ταύτιση αριθμού ημερών εργασίας πινάκων μηχανικού με έγγραφα ΕΦΚΑ
• Παραστατικό πληρωμής ΕΜΠ έργου
• Ταύτιση προϋπολογισμού παραστατικού πληρωμής ΕΜΠ έργου με τον υπολογισθέντα
• Παραστατικά εξαγοράς θέσης στάθμευσης (αν υπάρχει)
• Παραστατικά μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα ή/και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα
(αν υπάρχει)
• Παραστατικά πληρωμής εισφοράς πράσινου ταμείου (για εκτός σχεδίου χωρίς ΓΠΣ)
• Δημοτική ενημερότητα
Για το Τμήμα Αδειών & Ελέγχου Δόμησης
Ο προϊστάμενος
Χρήστος Φαλλιέρος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κος με Α΄ β

