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Πίνακας Αίτησης πληρωμής δικαιούχου (Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα) 
 

α/α Δικαιολογητικό 

Ηλεκτρονική    

Υποβολή στο  

ΠΣΚΕ 

Έντυπη 

υποβολή 

στην ΟΤΔ 

(Φυσικός 

φάκελος) 

1 

- Το υποβληθέν στο ΠΣΚΕ αίτημα επαλήθευσης-πληρωμής 

υπογεγραμμένο, στο οποίο αναγράφεται και η ακριβής 

ημερομηνία υποβολής της (οριστικοποίηση)  

και  

- όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή (USB 

stick με αρχεία σε μορφή pdf και πίνακες σε MS EXCEL) 

 √ 

2 Πίνακας «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ από δικαιούχο» √ √ 

3 

1) Τιμολόγιο προμηθευτή (και δελτίο αποστολής όπου 

απαιτείται) 

2) Δικαιολογητικά εξόφλησης      τιμολογίου (σύμφωνα με το 

άρθρο 17 της Πρόσκλησης) 

3) Συμφωνητικά εργολαβίας ή υπεργολαβίας για εκτέλεση 

τεχνικών έργων, όπου προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία, θεωρημένα από ΔΟΥ  κατά περίπτωση 

4) Κατάσταση παρακρατούμενων  φόρων (όπου απαιτείται) 

5) Αντίγραφα αποδεικτικών απόδοσης παρακρατούμενων  

φόρων στο Δημόσιο (όπου απαιτείται) 

6) Βεβαιώσεις προμηθευτών περί  καινούριου και 

αμεταχείριστου  εξοπλισμού 

7) Για τιμολόγια εξωτερικού, επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική και αντίγραφο της σχετικής άδειας παράδοσης 

εκτελωνισμένων ειδών (για χώρες εκτός Ε.Ε.) 

√ √ 

4 

Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού            βιβλίου από το οποίο 

προκύπτουν: 

- οι εγγραφές των παραστατικών δαπανών της τρέχουσας 

αίτησης πληρωμής 

- η εγγραφή της επιχορήγησης, που έχει ήδη καταβληθεί 

 √ 

5 
Φωτογραφικό υλικό των μόνιμων κατασκευών και λίστα με τα 

serial numbers των μηχανημάτων και του εξοπλισμού 
 √ 

6 

Υπεύθυνη Δικαιούχου, στην οποία θα δηλώνεται: 

- Ότι όλα τα υλικά, μηχανήματα, προμήθειες, κλπ. που 

αφορούν στην υλοποίηση της Πράξης είναι καινούργια και 

αμεταχείριστα 

 √ 



2 

- Ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή για τις 

συγκεκριμένες εργασίες και το συγκεκριμένο εξοπλισμό 

- Ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα Επαλήθευσης – 

Πληρωμής, είναι έγκυρα και αληθή 

7 
Βεβαίωση της τράπεζας, σε περίπτωση δανειοδότησης του 

Δικαιούχου, για το εκταμιευθέν ποσό του δανείου 
 √ 

8 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας √ √ 

9 

Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, σε περίπτωση εταιριών, 

περί μη τροποποίησης του καταστατικού της επιχείρησης, ή για 

τις σχετικές τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

υποβολή της πρότασης, η οποία έχει εκδοθεί έως 30 ημέρες 

πριν την υποβολή του αιτήματος Επαλήθευσης– Πιστοποίησης 

√ √ 

10 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ  √ 

11 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  √ 

12 
Αναλυτική επιμέτρηση επιβλέποντα μηχανικού για  κτιριακές και 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
 √ 

13 

Ύπαρξη προβλεπόμενων από νομοθεσία εγκρίσεων - αδειών 

μαζί με τα εγκεκριμένα σχέδια όπου απαιτούνται ( εφόσον δεν 

έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη αίτηση ή δεν έχουν  

τροποποιηθεί) και κατά περίπτωση: 

- Άδεια δόμησης 

- Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας 

- Άδεια λειτουργίας  

- Άλλη άδεια κατά περίπτωση 

√ √ 

14 

Αποδεικτικά στοιχεία υλοποίησης άϋλων  ενεργειών (ενδεικτικά 

κατάλληλη σήμανση σε αφίσες, έντυπα ή ηχητικά μηνύματα 

κ.α., σύμφωνα με τον κανονισμό  δημοσιότητας του ΕΤΘΑ, κλπ) 

 √ 

15 Φωτογραφία αφίσας έργου       (μόνο στο 1ο αίτημα) √  

16 

Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ήσσονος σημασίας 

τροποποίηση: 

- Έκθεση τεκμηρίωσης του δικαιούχου 

- Πίνακας τροποποίησης 

√ √ 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή στο  ΠΣΚΕ μέρους των 

ανωτέρω δικαιολογητικών, αυτά θα πρέπει να αποσταλούν στο φυσικό φάκελο. 


