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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά

Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με
εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της
πρόσκλησης).
Επισυνάπτονται οι αντίστοιχες σελίδες από το gsis που απεικονίζουν τα ΚΑΔ της έδρας και όλων
των εγκαταστάσεων εκείνων που έχουν δηλωθεί ως τόποι υλοποίησης στην Αίτηση
Χρηματοδότησης. Προσοχή στην ημερομηνία εκτύπωσης η οποία πρέπει να είναι εμφανής στις
σελίδες και μεταγενέστερη από την ημερομηνία της έκδοσης της Πρόσκλησης

2

Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
Επισυνάπτεται συμπληρωμένη η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙI. Η περίοδος αναφοράς αφορά τις δύο τελευταίες κλεισμένες χρήσεις.

3

Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
Επισυνάπτεται συμπληρωμένος ο Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis σύμφωνα με το υπόδειγμα
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV

4

Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης σε ισχύ
Επισυνάπτονται οι άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων για όλους τους τόπους που έχουν
δηλωθεί ως τόποι υλοποίησης. Οι άδειες λειτουργίας πρέπει να είναι σε ισχύ.

5

Άδεια χρήσης εξωτερικού χώρου (όπου αναγράφονται τα νόμιμα τ.μ.)
Επισυνάπτονται τυχόν άδειες χρήσης, για χρήση εξωτερικών χώρων που εκδίδονται από
διάφορους Φορείς (Δήμους, λιμενικά ταμεία κλπ.) και αφορούν σε χρήση τ.μ. εξωτερικού χώρου,
πέραν αυτών που αναγράφονται στις άδειες λειτουργίας, για όλους τους τόπους που έχουν
δηλωθεί ως τόποι υλοποίησης στην Αίτηση Χρηματοδότησης και υπάρχει υποχρέωση για την
ύπαρξη της άδειας αυτής

6

Αίτηση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά το Άρθρο 65 του Ν. 4688/2020
Επισυνάπτεται η αίτηση που έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου που είναι
αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου κατά το σημείο 1 του Άρθρου 65 του Ν.
4688/2020, για όλους τους τόπους που έχουν δηλωθεί ως τόποι υλοποίησης στην Αίτηση
Χρηματοδότησης και για τους οποίους έχει υποβληθεί η αίτηση αυτή

7

Τιμολόγια αγοράς θερμαντικών σωμάτων Εξωτερικού Χώρου
Επισυνάπτονται τα τιμολόγια αγοράς των θερμαντικών σωμάτων όπου αναγράφεται ο τύπος των
σωμάτων καθώς και η τιμολόγηση ανά είδος

8

Εξοφλημένα Παραστατικά προμήθειας θερμαντικών σωμάτων Εξωτερικού Χώρου
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Επισυνάπτονται τα παραστατικά εξόφλησης.
Επισημαίνεται ότι για την εξόφληση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
παρούσης δράσης, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών
και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.
Πιο συγκεκριμένα τιμολόγια καθαρής αξίας έως 500€ (χωρίς ΦΠΑ) εξοφλούνται είτε με μετρητά
είτε με τραπεζικό τρόπο εξόφλησης ενώ τιμολόγια καθαρής αξίας άνω των 500€ (χωρίς ΦΠΑ)
εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο με τραπεζικό μέσο πληρωμής(μεταφορά από λογαριασμό του
δικαιούχου προς λογαριασμό του προμηθευτή, κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του
προμηθευτή, εξόφληση μέσω χρεωστικής κάρτας που συνδέεται με λογαριασμό του λήπτη της
ενίσχυσης κλπ)
Στην περίπτωση εξόφλησης με μετρητά αναρτώνται οι αποδείξεις εξόφλησης από τον προμηθευτή
Στην περίπτωση εξόφλησης με κατάθεση σε λογαριασμό του προμηθευτή αναρτώνται τα σχετικά
καταθετήρια.
Στην περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε άλλου τραπεζικού τρόπου πληρωμής αναρτώνται το
σχετικό παραστατικό(αποδεικτικό μεταφοράς, αντίγραφο επιταγής, κ.α.) καθώς και το extrait
όπου εμφανίζεται η αντίστοιχη χρέωση στο λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι λογαριασμοί τόσο του λήπτη της ενίσχυσης, από τον οποίο θα μεταφέρονται τα ποσά, όσο και
του προμηθευτή, προς τον οποίο θα μεταφέρονται, θα πρέπει να ανήκουν στην εταιρεία, εφόσον
πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, και όχι σε εταίρους.
9

Αντίγραφα Εγγραφής σε Λογιστικά Βιβλία Επιχείρησης
Σε ότι αφορά τις λογιστικές εγγραφές κατά περίπτωση αναρτώνται:
Τήρηση απλογραφικών βιβλίων : Η σελίδα με την αντίστοιχη λογιστική εγγραφή
Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: Τα λογιστικά άρθρα του ημερολογίου με τις εγγραφές των
τιμολογίων και των εξοφλήσεων.

10

Φωτογραφίες εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων
Επισυνάπτεται ευκρινές φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τα θερμαντικά σώματα
εγκατεστημένα στους χώρους υλοποίησης της επιχείρησης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σελίδα 42 από 46

