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Ονομασία έργου

Κωδικός έργου

Ανάδοχος

Λογαριασμός

Ποσό 

Λογαριασμού
                                                    

ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1

2 Συμφωνητικό συνεργασίας για την υλοποίηση της πράξης (Ακριβές αντίγραφο)
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3
Τιμολόγιο επιχορήγησης το οποίο θα εκδίδεται στα παρακάτω στοιχεία : 

Επωνυμία:

Διεύθυνση: Δούκος Μποφώρ 7, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Επάγγελμα: Δημόσια Υπηρεσία

ΑΦΜ: 999981732

Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
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1

Διαβιβαστικό δικαιολογητικών πληρωμής στο οποίο θα αναφέρονται: η πράξη, το ποσοστό και το ποσό της 

επιχορήγησης που αιτείται ο δικαιούχος καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που διαβιβάζει στο ΠΤΑ Κρήτης

Διαβιβαστικό δικαιολογητικών πληρωμής στο οποίο θα αναφέρονται: η πράξη, το ποσοστό και το ποσό της 

επιχορήγησης που αιτείται ο δικαιούχος καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που διαβιβάζει στο ΠΤΑ Κρήτης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ

Aπόφαση ένταξης της πράξης στο ΠΕΠ Κρήτης

Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το δημόσιο

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (έγγραφο από Τράπεζα στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία του 

λογαριασμού, και ο δικαιούχος)

Σύμφωνη γνώμη για την καταβολή προκαταβολής συνοδευόμενη από το ειδικό έντυπο 

αξιολόγησης προκαταβολής

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΤΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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3
Τιμολόγιο επιχορήγησης το οποίο θα εκδίδεται στα παρακάτω στοιχεία : 

Επωνυμία:

Διεύθυνση: Δούκος Μποφώρ 7, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης

Επάγγελμα: Δημόσια Υπηρεσία

ΑΦΜ: 999981732

Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
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9 Πιστοποιητικό  μη λύσης  του φορέα

10 Γενικό Πιστοποιητικό υπηρεσίας ΓΕΜΗ 
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12 Καταστατικό του δικαιούχου φορέα συνοδευόμενο από τυχόν τροποποιήσεις του (ΦΕΚ σύστασης κ.λ)
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Πρωτότυπη εγγυητική προκαταβολής (για επιχειρήσεις) και αντίγραφο αυτής αποστέλλεται 

από τον δικαιούχο στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

Βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού

Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η 

επιχορήγησης, εφόσον δεν έχει γίνει εκχώρηση

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση, με θέσης σε εκκαθάρισης, μη θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση

Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το δημόσιο

Aπόφαση ένταξης της πράξης στο ΠΕΠ Κρήτης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού (έγγραφο από Τράπεζα στο οποίο θα δηλώνονται τα στοιχεία του 

λογαριασμού, και ο δικαιούχος)

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr 

(πρόσφατη εκτύπωση)

Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευσης αυτού, εφόσον έχει γίνει 

εκχώρηση (οι εκχωρήσεις επιδίδονται στο ΠΤΑΚ και στην ΕΥΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 

4270/2014)


