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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
(Συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της ΤΟΔΑ)

Αρ. Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης: ………………….

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για Αίτηση Πληρωμής
Εξοφλημένα τιμολόγια - απόδειξη πληρωμής και λοιπά
νόμιμα παραστατικά.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

▪ Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά
θεωρούνται μόνο τα πρωτότυπα τιμολόγια πώλησης και
οι πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής τους τα οποία θα
πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα επιταγών και
αναλυτική κατάσταση του λογαριασμού.
▪ Τα τιμολόγια πρέπει να είναι κατανεμημένα στις
διάφορες εργασίες ανά κατηγορία και να καταχωρούνται
σε ηλεκτρονική μορφή στον Πίνακα Δαπανών .
▪ Στα τιμολόγια πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή
για τις εργασίες.
▪ Σε περίπτωση που το τιμολόγιο αφορά περισσότερες
από μια εργασίες, πρέπει να επισυνάπτεται φωτοτυπία
του τιμολογίου σε όλες τις εργασίες.
▪ Σε περίπτωση που ένα τιμολόγιο περιέχει μερικώς
επιλέξιμες δαπάνες, να υπογραμμίζονται οι επιλέξιμες
και το τιμολόγιο να επισυνάπτεται με την εργασία την
οποία αφορά.
▪ Κάθε τιμολόγιο πρέπει να συνοδεύεται από την
αντίστοιχη απόδειξη πληρωμής
▪ Τα τιμολόγια που αφορούν μηχανήματα, εξοπλισμούς,
κτιριακές εγκαταστάσεις και κατασκευαστικές εργασίες
θα πρέπει να συσχετίζονται με προσφορές, σχέδια,
συμφωνίες, τεχνικές προδιαγραφές
από
τους
κατασκευαστές ή τους προμηθευτές.
▪ Όσον αφορά τα τιμολόγια που αφορούν
κατασκευαστικές εργασίες, προσκομίζονται από τον
επιβλέπων μηχανικό του έργου βεβαιώσεις με ανάλυση
εργασιών με τιμές μονάδας (τετραγωνικά μέτρα, κυβικά
μέτρα, ποσότητες κτλ).
▪ Όσον αφορά τιμολόγια για μηχανολογικό εξοπλισμό,
απαιτείται όπως τα τιμολόγια να αναγράφουν το
σειριακό αριθμό τους για εύκολη αντιστοίχηση.
Υγειονομικό Πιστοποιητικό για Επιχειρήσεις Τροφίμων
από το Τμήμα Υγειονομικών Υπηρεσιών
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Άδεια Λειτουργίας από ΚΟΤ.
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Άδεια Οικοδομής (όπου εφαρμόζεται).

5

Οποιαδήποτε επιπρόσθετα δικαιολογητικά, ανάλογα με
τη φύση του έργου όπως:

Το Αίτημα Καταβολής Χορηγίας είναι συμβατό με όλα τα κριτήρια του
Καταλόγου Ελέγχου
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