ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ
Α. Δικαιολογητικά Αιτήματοσ Πληρωμήσ ανά Φορζα (ΟΣΔ/Δικαιοφχοσ/ΕΤΔ (ΕΠ))
Β. Δικαιολογητικά Φακζλου πληρωμήσ
Γ. Ζντυπα
Δ. Διάγραμμα ροήσ

Α. Δικαιολογητικά Αιτήματοσ Πληρωμήσ ανά Φορζα (ΟΣΔ/Δικαιοφχοσ/ΕΤΔ (ΕΠ)
Πίνακασ 1: Αίτηςη προκαταβολήσ τησ ΟΣΔ
α/α

Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονική
υποβολή ςτο
ΟΠΑΑ

Σαχυδρομική
υποβολή ςτην
ΕΤΔ (ΕΠ)

1

Αίτθςθ προκαταβολισ τθσ ΟΣΔ (Ε_1.1)

√

√

2

Εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ τθσ ΟΣΔ υπζρ ΟΠΕΚΕΠΕ
(Τ_1)

√

√

3

Φορολογικι ενθμερότθτα ΟΣΔ

√

4

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ΟΣΔ

√

Πίνακασ 2.: Αίτηςη προκαταβολήσ του δικαιοφχου
α/α Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονική
υποβολή
ςτο ΟΠΑΑ

Σαχυδρομική
υποβολή
ςτην
ΟΣΔ

Από δικαιοφχο--> ΟΣΔ

1

Διαβιβαςτικό
φακζλου
προκαταβολισ
δικαιοφχου ςτθν ΕΤΔ (ΕΠ) (Ε_3.2)

2

Αίτθςθ προκαταβολισ του δικαιοφχου (Ε_1.2)

√

3

Απόφαςθ ζνταξθσ δικαιοφχου

√

4

Εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ υπζρ
ΟΠΕΚΕΠΕ (...)

√

5

Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου τθσ ΟΣΔ (Π_1.2)

√

6
7

Σαχυδρομική
υποβολή ςτην
ΕΤΔ (ΕΠ)
Από ΟΣΔ-->
ΕΤΔ(ΕΠ)

√
√

√

√

√

Φορολογικι ενθμερότθτα δικαιοφχου

√

√

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα δικαιοφχου

√

√

ελίδα 1 από 8

Πίνακασ 3: Αίτηςη πληρωμήσ δικαιοφχου
1. Τποζργο: Καταςκευαςτικό/Προμήθεια/Μελζτη/Παροχή υπηρεςιών
α/α

Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονική
Τποβολή ςτο
ΟΠΑΑ

Σαχυδρομική
υποβολή
ςτην
ΟΣΔ

Από δικαιοφχο--> ΟΣΔ

1

Αίτθςθ πλθρωμισ με κωδικό ΚΘΜΔΘ (Ε_1.4)

√

2

Εντολι Πλθρωμισ Λογαριαςμοφ και Πιςτοποίθςθ
εκτελεςκζντων εργαςιών ςυνοδευόμενθ από:
- αναλυτικό πίνακα δαπανών
- ςώμα λογαριαςμοφ
- ςυνοπτικι επιμζτρθςθ
- πίνακα υπαρχουςών/ απαιτοφμενων εγγυθτικών
επιςτολών
Εγγυθτικι δεκάτων ι Απόφαςθ μείωςθσ
εγγυιςεων
ςυνοδευόμενθ
από
ειδικό
απολογιςμό εργαςιών
Αναλυτικι επιμζτρθςθ

√

3*

4
5*

√

7**

Διλωςθ κατανομισ αμοιβισ όταν πρόκειται για
ςφμπραξθ μελετθτικών ομάδων – γραφείων
Πίνακασ υπολογιςμοφ ανακεώρθςθσ με το
αντίςτοιχο χρονοδιάγραμμα και τα Πινάκια
Διαχωριςμοφ (όταν ο λογαριαςμόσ περιζχει
ανακεωριςεισ)

√

9*

Ανακεφαλαιωτικόσ Πίνακασ Εργαςιών (ςώμα) που
εγκρίνεται ςτθν παροφςα πιςτοποίθςθ και
αιτολογικι ζκκεςθ

√

10

Απόφαςθ οριςμοφ επιβλζποντα

√

11*

Απόφαςθ Δ ζγκριςθσ ΑΠΕ και αντίςτοιχθ
απόφαςθ Σεχνικοφ υμβουλίου που εγκρίνεται
ςτθν παροφςα πιςτοποίθςθ

√

Απόφαςθ Δ ζγκριςθσ παράταςθσ εργαςιών ι
προμικειασ και εγκεκριμζνο τροποποιθμζνο
χρονοδιάγραμμα που εγκρίνεται ςτθν παροφςα
πιςτοποίθςθ
13* Αν ςτον λογαριαςμό περιλαμβάνονται υλικά επί
τόπου:
-υπεφκυνθ διλωςθ αναδόχου κεματοφυλακισ
υλικών επί τόπου ι ςε αποκικεσ
-εγγυθτικι επιςτολι 10%
-πρωτόκολλο κακοριςμοφ τιμών μονάδοσ
αποηθμίωςθσ υλικών επί τόπου ι
αποκθκευμζνων ςε εγκεκριμζνεσ αποκικεσ
14* Βεβαίωςθ περαίωςθσ εργαςιών
Πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ
Πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ

√

12*
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Από ΟΣΔ-->
ΕΤΔ(ΕΠ)

√

√

√

√

√

Πρωτόκολλο Παραλαβισ Αφανών Εργαςιών (για
τισ ελεγμζνεσ επιμετριςεισ)
6** Πινάκιο υπολογιςμοφ αμοιβισ μελζτθσ

8*

Σαχυδρομική
υποβολή ςτην
ΕΤΔ (ΕΠ)

√

√

√

√

15
16

Σελικι επιμζτρθςθ
φμβαςθ Αναδόχου ι Προμθκευτι- Δικαιοφχου
με τον κωδικό ΚΘΜΔΘ (μόνο ςτο 1ο αίτθμα)
Εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ (μόνο ςτο
1ο αίτθμα)

√
√

17*

Πρόςκετθ
Εγγυθτικι
προκαταβολισ)

περίπτωςθ

√

18

Φωτογραφία πινακίδασ ζργου (μόνο ςτο 1ο
αίτθμα)

√

(ςε

19

Βεβαίωςθ απαιτοφμενων δθμοςιεφςεων
πρωτότυπθ (Β_1) (μόνο ςτο 1ο αίτθμα)
ςυνοδευόμενθ από:
- τθ ςελίδα κάκε εφθμερίδασ που ζγινε θ
δθμοςίευςθ (φωτοτυπία)
- το τιμολόγιο κάκε εφθμερίδασ (φωτοτυπία)
- τθν εξοφλθτικι απόδειξθ κάκε παραπάνω
τιμολογίου (φωτοτυπία) ι αντίγραφο
θλεκτρονικισ πλθρωμισ (μζςω web banking)
20 Βεβαίωςθ ελζγχου και απόδοςθσ κρατιςεων
πρωτότυπθ (Β_2) ςυνοδευόμενθ από: - τα παραςτατικά των κρατιςεων πρωτότυπα
- Εντολι παρακράτθςθσ ποςών υπζρ ΔΟΤ/ΙΚΑ από
τον δικαιοφχο πρωτότυπθ (Ε_4), ςε περίπτωςθ
παρακράτθςθσ ςτθ φορολογικι- αςφαλιςτικι
ενθμερότθτα
21 Σιμολόγιο αναδόχου
22 Φορολογικι ενθμερότθτα αναδόχου ςε ιςχφ
23 Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ζργου/ζδρασ ςε ιςχφ
24* Απόδειξθ είςπραξθσ αναδόχου ςε περίπτωςθ
εξόφλθςθσ από το δικαιοφχο, χρθματικό ζνταλμα
πλθρωμισ,
αντίγραφα
παραςτατικά
των
κρατιςεων που κατατζκθκαν ςτο δικαιοφχο και
κατακετιριο αναδόχου ςτθν τράπεηα
*Εφόςον απαιτείται
** Για υποζργο Μελζτθ
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√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

2. Τποζργο/ζργο: Αρχαιολογικζσ Εργαςίεσ
α/
α

Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονική
υποβολή ςτο
ΟΠΑΑ

Σαχυδρομική
υποβολή
ςτην
ΟΣΔ

Από δικαιοφχο--> ΟΣΔ

1

2

3

4

5

6

7*
8*

Αίτθςθ πλθρωμισ/ προπλθρωμισ/προκαταβολισ
ι εκκακάριςθσ προπλθρωμισ/προκαταβολισ
κατά περίπτωςθ (Ε_1.5)
Μνθμόνιο ςυνεργαςίασ** για τθ διενζργεια
αρχαιολογικών εργαςιών (ςτθν πρώτθ πλθρωμι
τθσ πράξθσ)
Εγγφθςθ (ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ
προκαταβολισ) βάςει του άρκρ. 2 παρ. 1 περ. α’
τθσ 1357/62083/8-6-2017 ΚΤΑ
Αποδεικτικά δαπανών μιςκοδοςίασ και
προμθκευτών, δθλ.
Χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ ςυνοδευόμενο
από:
- μιςκοδοτικζσ καταςτάςεισ προςωπικοφ
- κατακετιρια ςε τραπεηικά ιδρφματα
- ΠΙΝΑΚΕ 1,2,3 (ΟΠΟΤ ΧΡΕΙΑΗΕΣΑΙ)
Ζγγραφο / τεκμθρίωςθ από τθν αρμόδια Εφορεία
Αρχαιοτιτων για το ποςό που πρζπει να
καταβλθκεί ωσ προκαταβολι ι τμθματικι
προπλθρωμι
Ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ
για τθν παραλαβι του ζργου (ςτθν εκκακάριςθ
τθσ προκαταβολισ ι τμθματικισ προπλθρωμισ)
Φορολογικι ενθμερότθτα δικαιοφχου/αναδόχου
ςε ιςχφ
Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα δικαιοφχου/αναδόχου
ςε ιςχφ

Σαχυδρομική
υποβολή ςτην
ΕΤΔ (ΕΠ)
Από ΟΣΔ-->
ΕΤΔ(ΕΠ)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

*Εφόςον απαιτείται
** τθν περίπτωςθ που θ Εφορεία Αρχαιοτιτων είναι ανάδοχοσ υποζργου αρχαιολογίασ
3. Τποζργο: Δαπάνεσ ΟΚΩ
α/α

Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονική
υποβολή ςτο
ΟΠΑΑ

Σαχυδρομική
υποβολή
ςτην
ΟΣΔ

Από δικαιοφχο--> ΟΣΔ

1
2

3
4*

Αίτθςθ πλθρωμισ/ προπλθρωμισ ι εκκακάριςθσ
προπλθρωμισ (Ε_1.5)
Αίτθμα από τθν αρμόδια Διευκφνουςα Τπθρεςία
για τθν θλεκτροδότθςθ του ζργου (ςτθν
προπλθρωμι)
Ζγγραφο αναλυτικισ προςφοράσ από το
αρμόδιο Τποκατάςτθμα τθσ Δ.Ε.Θ./Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε
ςε ιςχφ (ςτθν προπλθρωμι)
Βεβαίωςθ του Διμου ότι τθροφνται οι
ελίδα 4 από 8

√
√

√
√

√

Σαχυδρομική
υποβολή ςτην
ΕΤΔ (ΕΠ)
Από ΟΣΔ-->
ΕΤΔ(ΕΠ)

√

5
6*
7*

8*

9*
10*

προχποκζςεισ τθσ αναλυτικισ προςφοράσ τθσ
ΔΕΔΔΘΕ αρμοδίωσ
υπογεγγραμμζνθ/κεωρθμζνθ (ςτθν
προπλθρωμι)
Ζγγραφο τθσ αρμόδιασ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ
για τθν παραλαβι του ζργου (ςτθν
εκκακάριςθ)
Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα του ΟΚΩ ςε ιςχφ
Φορολογικι ενθμερότθτα του ΟΚΩ ςε ιςχφ
Βεβαίωςθ ελζγχου και απόδοςθσ κρατιςεων
πρωτότυπθ (Β_2) ςυνοδευόμενθ από:
- τα παραςτατικά των κρατιςεων πρωτότυπα,
ςτισ περιπτώςεισ που απαιτείται κράτθςθ υπζρ
ΕΑΑΔΘΤ
Σιμολόγιο ΟΚΩ (Δ.Ε.Θ./ΔΕΔΔΘΕ/Ο.Σ.Ε. )
Απόδειξθ είςπραξθσ από ΟΚΩ

√
√
√

√
√

√

√

√
√

*Εφόςον απαιτείται
Ειδικότερα:
- τισ περιπτώςεισ που υπάρχει φμβαςθ μεταξφ ΟΚΩ- Δικαιοφχου, κα πρζπει κατά τθν υποβολι του
Αιτιματοσ Πλθρωμισ να περιλαμβάνεται και κράτθςθ υπζρ ΕΑΑΔΘΤ, ςτο ςτάδιο τθσ Προπλθρωμισ.
- το ςτάδιο τθσ εκκακάριςθσ και εφόςον θ ΟΚΩ εκδίδει Σιμολόγιο προσ το Δικαιοφχο, το Αίτθμα
πλθρωμισ κα πρζπει να φζρει και κωδικό ΚΘΜΔΘ.
- Οι κρατιςεισ υπολογίηονται επί του ποςοφ, προ ΦΠΑ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα τζλθ ςφνδεςθσ.

Πίνακασ 4: Αίτηςη μερικήσ πληρωμήσ τησ ΟΣΔ
α/α

1
2

3

Δικαιολογητικό

Αίτθςθ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ ( Ε_1.3)
υγκεντρωτικι κατάςταςθ Διλωςθσ Δαπανών (_1)- εξάγεται
από το ΟΠΑΑ
Κίνθςθ των ειδικών τραπεηικών λογαριαςμών τθσ ΟΣΔ για τθν
περίοδο που καλφπτει θ αίτθςθ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ
τθσ προθγοφμενθσ πλθρωμισ ζωσ τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ
πλθρωμισ.

Ηλεκτρονική
υποβολή ςτο
ΟΠΑΑ

Σαχυδρομική
υποβολή ςτην
ΕΤΔ (ΕΠ)

√

√

√

√

√

√

4

Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου τθσ ΟΣΔ

5

Φορολογικι ενθμερότθτα ΟΣΔ

√

6

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ΟΣΔ

√

ελίδα 5 από 8

√

Β. Δικαιολογητικά Φακζλου πληρωμήσ
Πίνακασ 1: Αίτηςη προκαταβολήσ τησ ΟΣΔ
α/α

Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονική
Τποβολή ςτο
ΟΠΑΑ

Τποβολή ςτον
ΟΠΕΚΕΠΕ

1

Διαβιβαςτικό φακζλου πλθρωμισ (Ε_3.1)

2

√

√

3

Κατάςταςθ Διοικθτικοφ ελζγχου Αιτιματοσ προκαταβολισ τθσ
ΟΣΔ πρωτότυπθ αρμοδίωσ κεωρθμζνθ και υπογεγραμμζνθ
(E_2.1)
Κατάςταςθ πλθρωμισ υποχρεώςεων (εξάγεται από το ΟΠΑΑ)

√

√

4

Αίτθςθ προκαταβολισ τθσ ΟΣΔ (Ε_1.1)

√

√

5

Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου τθσ ΕΤΔΕΠ (Π_1.1)

√

6

Εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ προσ ΟΠΕΚΕΠΕ (Y_1)

√

7

Φορολογικι ενθμερότθτα ΟΣΔ ςε ιςχφ

√

8

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ΟΣΔ ςε ιςχφ

√

√

√

Πίνακασ 2: Αίτηςη Προκαταβολήσ δικαιοφχου
α/α

Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονική
Τποβολή ςτο
ΟΠΑΑ

Τποβολή ςτον
ΟΠΕΚΕΠΕ

1

Διαβιβαςτικό φακζλου πλθρωμισ (Ε_3.1)

2

√

√

3

Κατάςταςθ Διοικθτικοφ ελζγχου Αιτιματοσ προκαταβολισ του
δικαιοφχου
πρωτότυπθ
αρμοδίωσ
κεωρθμζνθ
και
υπογεγραμμζνθ (Ε_2.2)
Κατάςταςθ πλθρωμισ υποχρεώςεων (εξάγεται από το ΟΠΑΑ)

√

√

4

Αίτθςθ προκαταβολισ δικαιοφχου (Ε_1.2)

√

√

5

Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου τθσ ΟΣΔ (Π_1.2)

√

6

Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου τθσ ΕΤΔΕΠ (Π_1.3)

√

7

Εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ προσ ΟΠΕΚΕΠΕ (Τ_2)

√

8

Φορολογικι ενθμερότθτα δικαιοφχου ςε ιςχφ

√

9

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα δικαιοφχου ςε ιςχφ

√

√

√

Πίνακασ 3: Αίτηςη μερικήσ πληρωμήσ τησ ΟΣΔ
α/α

Δικαιολογητικό

Ηλεκτρονική
Τποβολή ςτο
ΟΠΑΑ

Τποβολή ςτον
ΟΠΕΚΕΠΕ

1

Διαβιβαςτικό φακζλου πλθρωμισ (Ε_3.1)

2

Κατάςταςθ Διοικθτικοφ ελζγχου Αιτιματοσ μερικισ πλθρωμισ
πρωτότυπθ αρμοδίωσ κεωρθμζνθ και υπογεγραμμζνθ (Ε_2.3)

√

√

3

Κατάςταςθ πλθρωμισ υποχρεώςεων πρωτότυπθ (εξάγεται από
το ΟΠΑΑ)
Αίτθςθ μερικισ πλθρωμισ τθσ ΟΣΔ (Ε_1.3)

√

√

√

√

4

ελίδα 6 από 8

√

5

υγκεντρωτικι κατάςταςθ αιτθμάτων πλθρωμισ δικαιοφχων
(εξάγεται από το ΟΠΑΑ)

√

√

6

Κίνθςθ των ειδικών τραπεηικών λογαριαςμών τθσ ΟΣΔ για τθν
περίοδο που καλφπτει θ αίτθςθ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ
τθσ προθγοφμενθσ πλθρωμισ ζωσ τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ
πλθρωμισ.
Πρακτικό διοικθτικοφ ελζγχου μερικισ πλθρωμισ τθσ ΕΤΔΕΠ
Φορολογικι ενθμερότθτα ΟΣΔ
Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ΟΣΔ

√

√

7
8
9

√
√
√

Γ. Ζντυπα
Ε_1.1_ΑΙΣΗΗ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΟΣΔ
Ε_1.2_ΑΙΣΗΗ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ
Ε_1.3_ΑΙΣΗΗ_ΜΕΡΙΚΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ_ΟΣΔ
E_1.4_ΑΙΣΗΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ_ΚΑΣΑΚ_ΠΡΟΜ_ΜΕΛ_ΤΠΗΡΕΙΑ
E_1.5_ΑΙΣΗΗ_ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ_ΟΚΩ_ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Ε_2.1_ΚΑΣΑΣΑΗ_ΕΛΕΓΧΟΤ_ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ.ΟΣΔ_ΕΤΔΕΠ
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