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Προς : Ενταγμένους Δικαιούχους Υπομέτρου 19.2  του Τ.Π CLLD/LEADER της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ» 
 
 
 Χίος 9-2-2021 
 Α.Π.: 3646 
 
 
 
Θέμα: «Δικαιολογητικά τα οποία συνοδεύουν το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου»  

 

Στα πλαίσια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ο  δικαιούχος μαζί με το αίτημα πληρωμής 

υποβάλει και τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλον χώρος  

 

α/α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

1  

Παραστατικά τιμολόγησης και, εφόσον απαιτείται, αποδεικτικά στοιχεία διακίνησης, κλπ. σχετικά παραστατικά.  
Σε περίπτωση κατά την οποία εργασία παροχής υπηρεσιών δεν συνοδεύεται από υλικά  είτε στο όνομα του 
δικαιούχου είτε στο όνομα του εργολάβου ο οποίος εκτελεί την εργασία η συγκεκριμένη εργασία θα θεωρείται μη 
επιλέξιμη.  

2  

Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή  όποια άλλη μορφή έγκρισης/ενημέρωσης εκτέλεσης 

εργασιών απαιτείται από τις πολεοδομικές διατάξεις ή τακτοποίηση/νομιμοποίηση χώρου εφόσον συντρέχει 

τέτοια περίπτωση.   
 

3 
Συμβάσεις  για τις κτιριακές επεμβάσεις που έλαβαν χώρα, εφόσον αυτές συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη 
φορολογική νομοθεσία.  

4 

Αναλυτικές επιμετρήσεις σφραγισμένες και υπογεγραμμένες από τον επιβλέποντα μηχανικό. 

5 

Ειδικά στην περίπτωση νεοαναγειρόμενων – νεόδμητων κτηρίων, στο τελευταίο αίτημα πληρωμής να 
προσκομίζεται η έκθεση του ελεγκτή δόμησης. 
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2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός  

 

α/α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

1  
Παραστατικά τιμολόγησης και, εφόσον απαιτείται, αποδεικτικά στοιχεία διακίνησης κλπ. παραστατικά αγοράς, 
μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού  

2  
CMR, Packing List, Bill of Landing, Documento di Transporto και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό μεταφοράς 
απαιτείται κατά περίπτωση, ανάλογα με τον τόπο προέλευσης και τον τρόπο μεταφοράς (πχ. Οδικώς, μέσω πλοίου, 
κλπ,) του εξοπλισμού, σε περίπτωση προμήθειάς του από το εξωτερικό  

3  Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής  

4  
Βεβαίωση προμηθευτή για το καινούργιες, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης κυριότητας με αναφορά στο 
serial number των μηχανημάτων και του εξοπλισμού  

5  Όπου απαιτείται, αντίγραφο πιστοποιητικού CE ή δήλωση συμμόρφωσης  

 

3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,  περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 

α/α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

1  
Τιμολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά  

2  Αντίγραφο μελετών και εγχειριδίων (για συστήματα διασφάλισης ποιότητας)  

3  
Αντίγραφο πιστοποιητικού από διαπιστευμένο φορέα  

4  Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις για τη μελέτη και τη σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και 
εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.   

  

4. Προβολή – Προώθηση   

 

α/α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

1  
Παραστατικά τιμολόγησης και, εφόσον απαιτείται, αποδεικτικά στοιχεία διακίνησης κλπ. παραστατικά για τις 
δαπάνες προβολής και προώθησης  
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2  

Εφόσον επιδοτείται η συμμετοχή σε έκθεση ως εκθέτης:  
Αποδεικτικά συμμετοχής στην έκθεση (πχ κατάλογος εκθετών ή σχετικό φωτογραφικό υλικό κλπ), βεβαίωση 
συμμετοχής από τον διοργανωτή της έκθεσης στην οποία αναφέρεται είτε ότι ο δικαιούχος συμμετέχει για πρώτη 
φορά είτε ότι ο δικαιούχος συμμετέχει με νέα προϊόντα  

3  
Εφόσον επιδοτούνται διαφημιστικά έντυπα και λοιπό πληροφοριακό υλικό, δείγματα των διαφημιστικών εντύπων 
και του λοιπού πληροφοριακού υλικού  

4  Εφόσον  επιδοτείται  η  κατασκευή  διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας), εκτυπώσεις της ιστοσελίδας 
καθώς και αποδεικτικά στοιχεία ότι η ιστοσελίδα εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία   

5  
Εφόσον επιδοτούνται δαπάνες διαφημιστικής καταχώρησης σε ηλεκτρονική μορφή, αποδεικτικά των 
διαφημιστικών καταχωρήσεων  

  

5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Συμβούλου  

 

α/α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

1  
Τιμολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά  

2  
Αντίγραφο μελετών Μηχανικού  

4  Συμβάσεις εφόσον αυτές συντάχθηκαν ή απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία  

5 Αντίγραφο μελετών συμβούλου 

  

6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού 
   

α/α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

1  Παραστατικά τιμολόγησης και, εφόσον απαιτείται, αποδεικτικά στοιχεία διακίνησης κλπ. παραστατικά 
αγοράς, παραμετροποίησης, εγκατάστασης και εκπαίδευσης  

2  
Απαλλακτικό ΦΠΑ για τις περιπτώσεις απαλλαγής  

3  Άδειες χρήσης λογισμικού (και για λογισμικά όπως τα Windows) ή οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των 
κατασκευαστών για την άδεια χρήσης  

4  Εφόσον επιδοτείται η αγορά λογισμικού/εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, αποδεικτικά 
στοιχεία ότι το Λογισμικό εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία  

5 Print Screen οθόνης με το εγκατεστημένο λογισμικό 
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7. Μεταφορικά μέσα   

 

α/α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

1  Τιμολόγια αγοράς  

2  Αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας   

3  
Βεβαίωση προμηθευτή για το καινούργιες, αμεταχείριστο και περί μη παρακράτησης κυριότητας του 
μεταφορικού μέσου  

4 
Για τα σκάφη άδεια σκάφους (καταχώρηση σε e-μητρώο) 

  

8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου  

 

α/α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

1  Τιμολόγια, ΤΠΥ, ΑΠΥ, κλπ. παραστατικά συμβουλευτικών υπηρεσιών  

2  Θεωρημένες από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεις.  

  

 

9. Αγορά Ακινήτου  

 

α/α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  

1  
Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο 

2  
Καταχώρηση στο Ε9 του δικαιούχου το εν λόγω ακίνητο 
 

 

Για το φυσικό αντικείμενο επισημαίνεται ότι :  

➢ Για όλα τα είδη των πραγματοποιούμενων δαπανών, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου 

επιβεβαιώνεται από τις καταγεγραμμένες περιγραφές και ποσότητες στα αντίστοιχα 

παραστατικά (τιμολόγια πώλησης/υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κλπ.  

➢ Ο εξοπλισμός πρέπει, μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, να βρίσκεται εγκατεστημένος 

και σε πλήρη λειτουργία και να συμβαδίζει με τα αναγραφόμενα στα αντίστοιχα παραστατικά 
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και στην αντίστοιχη βεβαίωση του προμηθευτή για το καινούργιες, αμεταχείριστο και περί 

μη παρακράτησης της κυριότητας. Επίσης, να συνάδει με το δηλούμενο προς ενίσχυση ΚΑΔ 
και στην περίπτωση των τουριστικών καταλυμάτων με τη δυναμικότητα της επιχείρησης κατά 

την ολοκλήρωση της επένδυσης.  

➢ Για τις περιπτώσεις εξοπλισμού, να αναγράφονται στα παραστατικά ή στα συνοδευτικά 

αυτών έγγραφα οι αντίστοιχοι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers).  

➢ Για τις περιπτώσεις λογισμικού-εφαρμογών, να αναγράφονται κατά περίπτωση στα 

παραστατικά ή στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα οι κωδικοί αριθμοί σειράς (serial numbers) 

ή αδειών χρήσης (license numbers) ή κωδικοί πελάτη (customer numbers) από την αντίστοιχη 

βάση πελατών του κατασκευαστή.  

➢ Τα ιδιωτικά συμφωνητικά, εφόσον απαιτούνται θα πρέπει να είναι :  

α) Nα  έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά  

β) εξοφλημένα στο σύνολο τους για τις αιτηθείσες δαπάνες, πριν την πιστοποίηση των 
σχετικών δαπανών, ανεξαρτήτως του ισχύοντος εγκεκριμένου ποσού για αυτές. Σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες το ποσό που θα υποβληθεί για τις αιτηθείσες δαπάνες είναι 

μικρότερο ή μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στο ιδιωτικό συμφωνητικό και δεν υπάρχει 
άλλη απαίτηση από τα δύο μέρη, τότε θα προσκομίζεται λύση του ιδιωτικού συμφωνητικού 

ή Υ.Δ (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη) και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, στις οποίες θα 

αναγράφεται ότι δεν υπάρχει άλλη οικονομική ή οποιασδήποτε μορφής απαίτηση για τις εν 

λόγω δαπάνες.   

➢ Τα όργανα ελέγχου κατά την πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου μπορούν να ζητήσουν, 
με αιτιολόγηση της αναγκαιότητας, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν απαραίτητο, για την 

απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου και την πλήρη συμμόρφωση με τους όρους της 
αντίστοιχης απόφασης ένταξης.  

➢ Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οργάνων ελέγχου,  παρέχοντας 
κάθε δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση που υποβοηθά την ορθή και ακριβή 

ολοκλήρωση του ελέγχου και να παρίστανται κατά την επιτόπια επαλήθευση (τουλάχιστον ο 
Υπεύθυνος Έργου).  

 
   
Β.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Τα παραδοτέα όσον αφορά στο Οικονομικό Αντικείμενο, έχουν ως ακολούθως :  

 

α/α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  
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1  Παραστατικά τιμολόγησης και διακίνησης ή στοιχεία ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας  

2  
Αποδεικτικά στοιχεία εξοφλήσεων. (απόδειξη είσπραξης ή βεβαίωση εξόφλησης με αναφορά στον 
τρόπο εξόφλησης, καταθετήριο ή τραπεζικό έμβασμα, αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, 
αντίγραφο σώματος επιταγής, πληρωμή παρακρατούμενου φόρου).  

3  Αποδεικτικά  στοιχεία  καταβολής  προκαταβολών  σε προμηθευτές  

4  

Λογιστικές εγγραφές και καταχωρήσεις σφραγισμένα από επιχείρηση και λογιστή. 

Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (χειρόγραφη ή μηχανογραφική 

τήρηση) πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των 

παραστατικών/στοιχείων του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. τιμολογίων, τιμολογίων παροχής 

υπηρεσιών, κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της επιχείρησης. 

Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των 

λογιστικών καταχωρήσεων στο γενικό ημερολόγιο και στα αναλυτικά καθολικά των προμηθευτών των 

παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης των δαπανών της επένδυσης.  

5  Μητρώο Παγίων, σφραγισμένο από επιχείρηση και λογιστή  

 

Για το οικονομικό αντικείμενο επισημαίνεται ότι :  

➢ Τα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κάθε φορά ελληνική 
φορολογική νομοθεσία, φορολογικά και λογιστικά έγγραφα κατά περίπτωση (π.χ. καρτέλες 

προμηθευτών, εξοφλητικές αποδείξεις όπου απαιτείται, extrait, ΤΠΥ, παραστατικά 

τιμολόγηση ή/και διακίνησης , παραστατικά μεταφοράς από εξωτερικό, κλπ.) για την 

τεκμηρίωση της ορθής υλοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου.  

➢ Όλες οι καταθέσεις σε προμηθευτές πρέπει να γίνονται σε επαγγελματικό λογαριασμό τους. 

➢ Οι μεταφορές χρημάτων πρέπει να πραγματοποιείται από τον εταιρικό λογαριασμό του 

επενδυτή.   

➢ Απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης, παροχής 

υπηρεσιών και λοιπά παραστατικά τιμολόγησης του προμηθευτή προς την επιχείρηση.  

➢ Στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία/ΑΦΜ του προμηθευτή, να 
περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία (η περιγραφή να είναι συμβατή με την 

ανάλυση του φυσικού αντικειμένου στην αντίστοιχη απόφαση ένταξης) και οι ποσότητες (ή 

διάρκεια υπηρεσιών).   

➢ Στα παραστατικά θα πρέπει να είναι εμφανή και διαχωρίσιμα τα τμήματα των δαπανών που 

εμπίπτουν στο οικονομικό αντικείμενο του έργου. Επίσης, θα πρέπει να είναι εμφανείς ή να 

μπορούν να εξαχθούν σαφώς οι καθαρές αξίες χωρίς ΦΠΑ.  

➢ Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τα στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής διαδρομή ελέγχου (να είναι σαφής και διαχωρίσιμη 
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κάθε δαπάνη μέχρι επιπέδου Κατηγορίας Δαπανών για κάθε παραστατικό που εκδίδεται από 

πλευράς προμηθευτών).  

➢ Τα όργανα ελέγχου κατά την πιστοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου των δαπανών 

μπορούν να ζητήσουν, με αιτιολόγηση της αναγκαιότητας, οποιοδήποτε στοιχείο κρίνουν 

απαραίτητο, για την απόδειξη της καλής εκτέλεσης του έργου και την πλήρη συμμόρφωση 

με τους όρους της αντίστοιχης απόφασης ένταξης.  

➢ Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των οργάνων ελέγχου,  παρέχοντας 

κάθε δυνατό στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση υποβοηθά την ορθή και ακριβή 

ολοκλήρωση του ελέγχου και να παρίστανται κατά την επιτόπια επαλήθευση (τουλάχιστον ο 

Υπεύθυνος Έργου). 

➢ Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 

πεντακοσίων (500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει 

με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. 

  
ΓΕΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Πέραν τον ανωτέρω απαιτείται η προσκόμιση και των παρακάτω γενικών παραδοτέων:  

➢ Κατάσταση Ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr 

(πρόσφατη εκτύπωση) σε κάθε αίτημα ελέγχου.  

➢ Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού. Για τις ατομικές επιχειρήσεις 

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής περί μη 

μεταβολής/τροποποίησης των στοιχείων της επιχείρησης από την ημερομηνία υποβολής έως 

σήμερα.  

➢ Υπεύθυνη δήλωση  όπου θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά και 
δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ούτε 

θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα σε κάθε αίτημα ελέγχου.  

➢ Τυχόν έγγραφο/α που επιβάλλονται να προσκομισθούν σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της 

απόφασης ένταξης.  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
➢ Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν στην ΟΤΔ, τη 

χορήγηση προκαταβολής. Το συνολικό ύψος της προκαταβολής ή των προκαταβολών μπορεί 
να ανέλθει μέχρι 50% της δημόσιας δαπάνης που συνδέεται με την πράξη. Η καταβολή της 

προκαταβολής ή των προκαταβολών, υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή 

ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής. Η εγγύηση 
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συστήνεται προς του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι αορίστου χρόνου. Στο αίτημα πληρωμής, που έπεται 

της προκαταβολής, θα πρέπει να γίνει ολική απόσβεση της προκαταβολής.  
 

➢ Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις έξι  (6), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. 

 
➢ Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι έξι  (6) αιτήματα πληρωμής. Στο εν λόγω 

πλήθος αιτημάτων πληρωμής δεν συμπεριλαμβάνεται η προκαταβολή. 

 

➢ Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, εντός ενός έτους από 
την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της πράξης, ύψους τουλάχιστον 30%, της Δημόσιας 

Δαπάνης της πράξης. 

 
  
Υποσημείωση:  Τα παραδοτέα Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου που καθορίστηκαν στις 
προηγούμενες σελίδες, επισημαίνεται ότι είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με 
την περίπτωση.   

 
 
 
 
 Για την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  
       Ο Συντονιστής  
 
 
                                                                                                                              Ιωάννης Καρράς  
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