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Αποδεικτικά Στοιχεία για Εξοπλισμό και Όργανα 
 
 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα Επισύναψη / 
Καταχώρηση 
στο ΟΠΣ 

1 Τιμολόγια Αγοράς  πρωτότυπα, αντίγραφα και σαρωμένα 
(scanned) στο όνομα της αιτήτριας εταιρείας/ επιχείρησης. 
 

 Παραστατικό 
Αναδόχου 

2 Τα έντυπα Παραγγελίας του εξοπλισμού πρωτότυπα και σαρωμένα 
(scanned) "'όπου υπάρχουν" 

 Παραστατικό 
Αναδόχου 

3 Αποδείξεις πληρωμής πρωτότυπα και σαρωμένα (scanned) στο 
όνομα της αιτήτριας εταιρείας/επιχείρησης. 
 

 Παραστατικό 
Δικαιούχου 

4 Κατάσταση λογαριασμού από την Τράπεζα (Bank Statement) της 
αιτήτριας εταιρείας /επιχείρησης στην οποία να αναγράφονται οι 
αριθμοί των επιταγών, οι μεταφορές μέσω τράπεζας (bank transfer) 
και  οι πληρωμές με πιστωτική κάρτα,  με τις οποίες έγινε η 
πληρωμή/εξόφληση των τιμολογίων. Σε περίπτωση όπου στην 
απόδειξη πληρωμής δεν αναγράφεται ο αριθμός της επιταγής με την 
οποία έγινε η πληρωμή/εξόφληση του τιμολογίου, απαιτείται η 
υποβολή αντιγράφου της επιταγής κατάλληλα σφραγισμένης από 
την Τράπεζα (σαρωμένα (scanned)). 
 

 Παραστατικό 
Δικαιούχου 

5 Σε περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένου εξοπλισμού, υπεύθυνη 
δήλωση από τον προμηθευτή ότι ο εξοπλισμός δεν έχει αποτελέσει 
τα προηγούμενα 7 έτη αντικείμενο εθνικής ή κοινοτικής 
επιχορήγησης (πρωτότυπα και σαρωμένα (scanned)). 
 

 Παραστατικό 
Αναδόχου 

6 Έγγραφα παραλαβής εμπορευμάτων από εξωτερικό π.χ. 
εκτελωνιστικά,  bill of lading, cpa charges, airway bill (πρωτότυπα 
και σαρωμένα (scanned)). 

 Παραστατικό 
Αναδόχου 
 
 
 



α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα Επισύναψη 
στο ΟΠΣ 

7 Όπου η επιλέξιμη δαπάνη είναι η απόσβεση, κατάλογος στοιχείων 
πάγιου ενεργητικού (Fixed Asset Register) σε μορφή λογιστικού 
φύλλου (spreadsheet) που να αναφέρει λεπτομέρειες κόστους και 
απόσβεσης όλων των πάγιων στοιχείων (ή ομάδας πάγιων 
στοιχείων) που χρησιμοποιήθηκαν για το έργο μέχρι την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή χορηγίας 
(σαρωμένα (scanned)).  
 

 Παραστατικό 
Αναδόχου 

8 Υπολογισμός του ποσού απόσβεσης που χρεώθηκε σε κάθε  
Αίτηση Καταβολής Χορηγίας (σαρωμένα (scanned)). 
 

 Παραστατικό 
Αναδόχου 

9 Σε περίπτωση που τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός αγοράζονται 
από Συνεργαζόμενες ή Συνδεδεμένες  Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται 
βάση του  καν. ΕΕ/651/2014 ημ. 17/6/14, θα λαμβάνεται υπόψη το 
κόστος αγοράς της Συνεργαζόμενης ή Συνδεδεμένης  Επιχείρησης 
ως επιλέξιμο κόστος και όχι το κόστος που αναγράφεται στο 
τιμολόγιο πώλησης του στοιχείου που εκδόθηκε από τη 
Συνεγαζόμενη ή Συνδεδεμένη Επιχείρηση (σαρωμένα (scanned)). 
 

 Παραστατικό 
Αναδόχου 

 


