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EΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2014-2020 
Δ.Π. «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ,ΔΠΙΧΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

(ΔΠΑνΔΚ)» 
ΓΡΑΗ «Δργαλειοθήκη Δπιτειρημαηικόηηηας – Δμπόριο, Δζηίαζη, 

Δκπαίδεσζη» 
 
 

 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 
 
 

 Πξόζθαηε εθηύπωζε θαηάζηαζεο ελεξγώλ δξαζηεξηνηήηωλ (ΚΑ∆) ηεο επηρείξεζεο 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο gsis.gr, κε εκθαλή ηελ εκεξνκελία εθηύπσζεο εληόο ησλ ηειεπηαίσλ δέθα 

(10) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπο. 
 
 Πξωηόηππε θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, γηα είζπξαμε ρξεκάησλ από θνξείο Κεληξηθήο 

∆ηνίθεζεο ζε ηζρύ θαη Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα γηα είζπξαμε εθθαζαξηζκέλσλ απαηηήζεσλ από 
ην ∆εκόζην ζε ηζρύ, ή Βεβαίωζε νθεηιήο θόξωλ θαη αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Επηζεκαίλεηαη 
όηη, ε βεβαίσζε νθεηιήο γίλεηαη απνδεθηή κόλν ζηελ ηειηθή εθηακίεπζή, όπνπ γίλεηαη θαη ε 
παξαθξάηεζε ηνπ πνζνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265).  
Γηα ηε βέβαηε εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνύρσλ ζπληζηάηαη νη ελεκεξόηεηεο λα δηαηεξνύλ ηελ ηζρύ ηνπο 

γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκέξεο από ηελ εκεξνκελία πξνζθόκηζεο ηνπο. 
 
 Φωηνηππία Τξαπεδηθνύ εγγξάθνπ (πρ. εθηύπσζε από ην e-banking) κε ηνλ αξηζκό ΙΒΑΝ 

(εηαηξηθνύ ή επαγγεικαηηθνύ ινγαξηαζκνύ) ηεο επηρείξεζεο, ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηάζεζε ηνπ 

πνζνύ. 
 
 Υπεύζπλε ∆ήιωζε ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ηδηνθηήηε (γηα 

αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) ή Νόκηκνπ Εθπξνζώπνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη :  
 όηη ε δεκόζηα επηρνξήγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ έρεη εθρωξεζεί. 
Εθόζνλ έρεη γίλεη εθρώξεζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθώο ε Σύκβαζε εθρώξεζεο επηρνξήγεζεο 

έλαληη δαλείνπ θαη βεβαίσζε εθηακίεπζεο απηνύ. 

 

ii. όηη δελ έρεη γίλεη πεξαηηέξω ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ, κε αλαθνξά ζηνλ αξηζκό ηεο 
ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο.  

Σε πεξίπησζε πνπ έρεη ηξνπνπνηεζεί ην θαηαζηαηηθό ηεο επηρείξεζεο ηόηε απαηηείηαη επηπξόζζεηα ε 
πξνζθόκηζε επηθπξσκέλνπ από ην Γ.Ε.ΜΗ. αληηγξάθνπ ηνπ ηειεπηαίνπ (θσδηθνπνηεκέλνπ) 
θαηαζηαηηθνύ ή ην ζύλνιν ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 
ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδόηεζεο, εθόζνλ δελ πθίζηαηαη θσδηθνπνηεκέλν. (Από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 
παξόληνο ζεκείνπ εμαηξνύληαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο). 
 
 

 όηη ηα ζηνηρεία ηεο εθπξνζώπεζεο, αιιά θαη ηεο εηαηξηθήο/κεηνρηθήο ζύλζεζεο ηεο 
εηαηξείαο, δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη είλαη ζύκθωλα κε ην ηζρύνλ Τερληθό 
Παξάξηεκα.  

Εθόζνλ έρεη γίλεη ηξνπνπνίεζε ηόηε ππνβάιινληαη ελαιιαθηηθά:  
γηα ηελ εθπξνζώπεζε: Καηαζηαηηθό, Πηζηνπνηεηηθό/Βεβαίσζε εθπξνζώπεζεο, 
Πξαθηηθό/Απόθαζε ΓΣ, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή – (ΑΕ/ΝΕΠΑ/ΕΠΕ/ΙΚΕ) 

γηα ηελ εηαηξηθή/κεηνρηθή ζύλζεζε : Καηαζηαηηθό, Φσηνηππία ηνπ βηβιίνπ κεηόρσλ κε 
ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο θαη ππνγξαθή από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ή πξαθηηθό Γ.Σ. κε ηελ 
ηζρύνπζα κεηνρηθή ζύλζεζε, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή (ΑΕ/ΕΠΕ/ΙΚΕ/ΟΕ/ΕΕ/ΝΕΠΑ). 
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Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ζπκπιεξώλνπλ ην παξόλ ζεκείν σο αθνινύζσο:  
δελ έρνπλ κεηαβιεζεί /  ηξνπνπνηεζεί ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο από ηα αλαθεξόκελα 
ζην εγθεθξηκέλν ηερληθό παξάξηεκα. 

Σε πεξίπησζε πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί, πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε κεηαβνιήο/ώλ από ηελ αξκόδηα ∆ΟΥ. 
 

 πεξί κε πηώρεπζεο, αίηεζεο γηα πηώρεπζε, κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη κε 
ζέζεο ζε εθθαζάξηζε. Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ζπκπιεξώλνπλ ηελ Υ.∆. κόλν σο πξνο ηε κε 
πηώρεπζε θαη ηε κε αίηεζε γηα πηώρεπζε. Η ελ ιόγσ αλαθνξά ζηελ ππεύζπλε δήισζε απαηηείηαη 

γηα ηε ιήςε πξνθαηαβνιήο θαη ελδηάκεζεο πιεξσκήο επηρνξήγεζεο. 
 
 όηη ε ελίζρπζε ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ πξόθεηηαη λα ιάβεη ε επηρείξεζε, αζξνηδόκελε κε 

άιιεο εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη (θαζώο θαη νη ηπρόλ ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ 
επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλαπνηεινύλ εληαία επηρείξεζε) θαηά ην έηνο ηεο έληαμεο θαη ηα δύν 
πξνεγνύκελα νηθνλνκηθά έηε δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 200.000 επξώ. Ωο εκεξνκελία ιήςεο ηεο 

ελίζρπζεο λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο εγθξηηηθήο απόθαζεο (απόθαζε έληαμεο) ή ζύκβαζεο θαηά 
πεξίπησζε (αθνξά κόλν ηελ πξώηε εθηακίεπζε). 

 
 πεξί κε εθθξεκνύο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο πξνεγνύκελεο απόθαζεο αλάθηεζεο ζε θάζε 

εθηακίεπζε  
(πξνθαηαβνιή ή ελδηάκεζε δόζε ή ηειηθή πιεξσκή). 

 

Γηα ηελ ηειηθή πιεξωκή επηρνξήγεζεο, πξνζθνκίδνληαη όια ηα αλσηέξσ κε ηε δηεπθξίληζε όηη: 
 

Τν ζεκείν (iv) ηεο πξναλαθεξζείζαο Υπεύζπλεο ∆ήιωζεο αληηθαζίζηαηαη από αλαθνξά 

ζε κε ζέζε ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε γηα όιεο ηηο εηαηξηθέο κνξθέο. Γηα ηηο δε αηνκηθέο 
επηρεηξήζεηο, ην ελ ιόγσ ζεκείν δηαγξάθεηαη εληειώο. 

 

Πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθό θαιήο ιεηηνπξγίαο από ην Γ.Ε.ΜΗ. πεξί κε 
πηώρεπζεο, αίηεζεο γηα πηώρεπζε θαη κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε, κε εκεξνκελία έθδνζεο ην 
ηειεπηαίν δίκελν. Σε πεξίπησζε κε δπλαηόηεηαο έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαιήο 
ιεηηνπξγίαο από ην Γ.Ε.Μ.Η. ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ πξσηόηππα πηζηνπνηεηηθά, έθδνζεο 
ηειεπηαίνπ δηκήλνπ, κε πηώρεπζεο θαη κε θαηάζεζεο αίηεζεο πηώρεπζεο από Πξσηνδηθείν, 
κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε θαη κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από ΓΕΜΗ.  
Γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο αξθεί ε πξνζθόκηζε πξσηόηππνπ πηζηνπνηεηηθνύ, έθδνζεο 
ηειεπηαίνπ δηκήλνπ, κε πηώρεπζεο θαη κε θαηάζεζεο αίηεζεο πηώρεπζεο από Πξσηνδηθείν. 

Γηα ηε βέβαηε εμππεξέηεζε ησλ δηθαηνύρσλ ζπληζηάηαη ην πηζηνπνηεηηθό λα δηαηεξεί ηελ ηζρύ 
ηνπο γηα ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο από ηελ εκεξνκελία πξνζθόκηζεο ηνπ. 

 

 Σηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ απαηηείηαη ε ππνβνιή 

ηζόπνζεο Εγγπεηηθήο Επηζηνιήο ζύκθσλα κε ην ζεκείν 10.3 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΦΥΣΗΣ ηεο 

Αλαιπηηθήο Πξόζθιεζεο.  
 


