Άρθρο 18
Υποβολή αιτήσεων πληρωμής
1.

Για την καταβολή της δημόσιας ενίσχυσης, που συνδέεται με το μέρος της πράξης που έχει
υλοποιηθεί, οι δικαιούχοι υποβάλλουν σχετική αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τη διαδικασία
Ι.6.1 «Υποβολή αίτησης πληρωμής» που περιγράφεται στο ΣΔΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2.

Η αίτηση πληρωμής υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ύστερα από τη
συμπλήρωση του σχετικού τυποποιημένου υποδείγματος. Η ορθή καταχώριση και υποβολή της
αίτησης πληρωμής στη διαδικτυακή εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος, η πληρότητα
αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της ανήκουν στην αποκλειστική ευθύνη του
αιτούντος. Αιτήσεις πληρωμής στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς
συμπλήρωση πεδία του πληροφοριακού συστήματος δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν
καθώς δεν θα κρίνονται πλήρεις.

3.

Εφόσον η αίτηση πληρωμής υποβληθεί οριστικά, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία
οριστικοποίησης από το πληροφοριακό σύστημα.

4.

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής, οι δικαιούχοι υποβάλλουν εντύπως
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών την αίτηση πληρωμής και τα σχετικά δικαιολογητικά που
δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή τον φορέα στον οποίο εκχωρείται η
αρμοδιότητα, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

5.

Λόγω της χρήσης απλοποιημένου κόστους δεν απαιτείται η υποβολή παραστατικών δαπανών
που σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας. Ωστόσο, αυτά τα παραστατικά θα πρέπει να
τηρούνται από τους δικαιούχους και να είναι διαθέσιμα σε τυχόν επιτόπιο έλεγχο, για την
επαλήθευση της τήρησης της μεθοδολογίας και λοιπών όρων παροχής της συμβουλευτικής
υπηρεσίας.

6.

Η πληρωμή για κάθε συμβουλή γίνεται τμηματικά, ως ακολούθως:
1η πληρωμή, η οποία αντιστοιχεί στο 30% της στήριξης για τη συγκεκριμένη συμβουλή, μετά
την υποβολή του 2ου παραδοτέου.
2η πληρωμή, η οποία αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 70% της στήριξης για τη συγκεκριμένη
συμβουλή, μετά την υποβολή του 3ου παραδοτέου.

7.

Η πρώτη χρονικά και κάθε επόμενη αίτηση πληρωμής υποβάλλονται από τον δικαιούχο με τη
υλοποίηση μέρους της πράξης που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο 5% του συνολικού
επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης. Σε κάθε αίτημα μπορούν να περιλαμβάνονται
ταυτόχρονα συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις οποίες έχει υποβληθεί τουλάχιστον το 2 ο
παραδοτέο και υπηρεσίες που έχουν ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί το 3ο παραδοτέο. Η
τελευταία χρονικά αίτηση πληρωμής υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την υποβολή του 3 ου
παραδοτέου της τελευταίας χρονικά συμβουλευτικής υπηρεσίας.

8.

Η χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.

