
Επίσημο τιμολόγιο υπογ/νο το οποίο θα εκδίδεται ως εξής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΑΦΜ: 997579388
Δ.Ο.Υ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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β) Μη λύσης της εταιρείας και θέση σε εκκαθάριση
γ) μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό

3 Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί:
α) Μη πτώχευσης/μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

4 Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (από ΕΦΚΑ)
5 Φορολογική ενημερότητα για  είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο
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5 Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος στην οποία αναγράφονται :

α) στοιχεία του βραχυπρόθεσμου δανείου και της σύμβασης εκχώρησης

β)ημερομηνίες εκταμίευσης με τα αντίστοιχα εκταμιευθέντα ποσά
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α) το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ΥΠΕ….., δεν έχει εκχωρηθεί σε 
οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα

 (ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)

γ) σημερινό υπόλοιπο του κεφαλαίου του δανείου για το οποίο υφίσταται η σύμβαση εκχώρησης της 
επιχορήγησης

δ) αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του Πιστωτικού Ιδρυματος στον οποιο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή 
της επιχορήγησης

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Β)

Κατά περίπτωση, προσκόμιση πρακτικού ΔΣ(ΑΕ)/Πρακτικού ΓΣ (ΕΠΕ)/ Πρακτικού της Συνέλευσης των 
Εταίρων (ΙΚΕ) ή Υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένης για το γνήσιο της 
αυπογραφής από ΚΕΠ/δημόσια υπηρεσία όπου δηλώνονται:

Αντίγραφο σύμβασης εκχώρησης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Βεβαίωση τραπέζης με το ΙΒΑΝ του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή 
Αντίγραφο φύλλου κίνσηης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και 
ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου καταστήματος

Όλα τα παραπάνω εκτός των Α.6 και Α.7

α) η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα 

Ασφαλιστική ενημερότητα για  είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο του πιστωτικού ιδρύματος 
στο οποίο είναι εκχωρημένη η επιχορήγηση

β) Ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης - φορέα της επένδυσης στον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού / Κωδικοποιημένο Καταστατικό 
εταιρείας ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις

Βεβαίωση υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί :

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Χρηματοδότηση από το έργο …………...ενταγμένο στο ΠΔΕ 201.. του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.  (ο κωδικός του έργου θα συμπληρώνεται κατόπιν 
συν/σεως με το ΠΤΑ)

Πρακτικό ΔΣ για τις Α.Ε ή ΓΣ για τις ΕΠΕ,πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων σε περίπτωση 
κεφαλαιουχικής εταιρείας ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις (εκτός Α.Ε. - ΕΠΕ - ΓΣ)  που δηλώνεται ότι : 

α) Τροποποιήσεων του καταστατικού

β) Μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, μη αίτηση για να κηρυχθεί η εταιρεία σε 
διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης

Φορολογική ενημερότητα για  είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο του πιστωτικού ιδρύματος 
στο οποίο είναι εκχωρημένη η επιχορήγηση
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Βεβαίωση τραπέζης με το ΙΒΑΝ του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο 
φύλλου κίνσηςη εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με 
υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου καταστήματος

β) ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί 
η καταβολή της επιχορήγησης


