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    ΑΞΟΝΑΣ 3 

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (είτε πρόκειται για 

ατομική επιχείρηση είτε πρόκειται για εταιρεία). 

 

 Αίτημα προκαταβολής του Δικαιούχου (υπάρχει υπόδειγμα) 

 Εγγυητική Επιστολή 

 Φορολογική Ενημερότητα  

 Ασφαλιστική Ενημερότητα 

 Απαιτούμενες για την άμεση έναρξη υλοποίησης του έργου άδειες (πχ αν πρόκειται 

για ίδρυση οικοδομική αδεία, αν πρόκειται για εκσυγχρονισμό άδεια λειτουργίας) 

Ειδικότερα για εταιρείες νομιμοποιητικά έγγραφα ή/και σχετικές αποφάσεις (σε περιπτώσεις 

μεταβολών). 

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του αιτήματος προκαταβολής καθώς και της Εγγυητικής 

Επιστολής υπάρχουν στο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αριθμό πρωτοκόλλου 100012/ 10-10-

2011 με την ονομασία «Εγκύκλιος οδηγιών για την διαδικασία πληρωμής και ελέγχου των 

μέτρων των καθεστώτων ενισχύσεων του Άξονα 3 ΠΑΑ 2007-2013 (ιδιωτικά έργα)», 

παράγραφος Β. Το ανωτέρω έγγραφο υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΛ, στον Άξονα 3 

καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.agrotikianaptixi.gr. 

 

2. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

 Αίτηση Πληρωμής (υπάρχει υπόδειγμα) 

 Κατάλογος προσκομιζόμενων δικαιολογητικών 

 Απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια 

Πολεοδομία αρχιτεκτονικά σχέδια κτλ, εφόσον απαιτούνται) με αριθμό 

πρωτοκόλλου και ημερομηνία. 

 Φωτοαντίγραφο της έναρξης από την Δ.Ο.Υ 

 Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτιριακές και μηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, εφόσον απαιτούνται 

 Πίνακες 1 & 2 (του Άξονα 3) 

 Πρωτότυπα παραστατικά συνοδευόμενα με τις εξοφλήσεις τους (κατάλληλα 

αριθμημένα) 

 Ιδιωτικά Συμφωνητικά θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, όπου απαιτούνται 

 Βεβαιώσεις προμηθευτών για τα μηχανήματα ότι είναι καινούργια και αμεταχείριστα 

αναγράφοντας και το serial number αυτών, όπου απαιτείται 

 Βιβλίο εσόδων εξόδων (για βιβλία β΄ κατηγορίας) ή αναλυτικό καθολικό (για βιβλία 

γ΄ κατηγορίας) όπου να φαίνονται καταχωρημένα τα παραστατικά και οι εξοφλήσεις 

τους 

 Υπεύθυνη Δήλωση  όπου να αναγράφεται ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού του 

Δικαιούχου, το ΑΦΜ του και η Δ.Ο.Υ 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης 

προσώπου για υπογραφές 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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 Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (πρόσφατη)  

 Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων (πρόσφατη) 

 Σε ψηφιακή, επεξεργάσιμη  μορφή η αίτηση πληρωμής και οι πίνακες 1 και 2  

 Με το τελευταίο αίτημα του δικαιούχου υποβάλλονται και οι απαιτούμενες, κατά 

περίπτωση, άδειες των αρμόδιων αρχών που εξασφαλίζουν τη νομιμότητα 

λειτουργίας.  

 

 

      


