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 Αίτημα Προκαταβολής σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από την επιχείρηση. 

 Ισόποση Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής η οποία χορηγείται από αναγνωρισμένο 

προς τούτο ίδρυμα σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα βρείτε στο πεδίο πληροφορίες . Η 

εγγυητική εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ , Σεβαστουπόλεως 113 & Ερυθρού Σταυρού , 

11526 , Αθήνα. Το ποσό της εγγυητικής πρέπει να συμπίπτει με το δηλωθέν ποσό 

προκαταβολής που δηλώσατε και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% 

της δημόσιας επιχορήγησης που σας έχει εγκριθεί. 

 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή  

 Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.  

 Σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης με τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον έχει 

γίνει εκχώρηση. 

 Πρακτικό όπου δηλώνεται ότι δεν έχει εκχωρηθεί η επιχορήγηση, εφόσον δεν έχει γίνει 

εκχώρηση. 

- Πρακτικό Δ.Σ. για Α.Ε. 

- Πρακτικό Γ.Σ. για Ε.Π.Ε. 

- Υπεύθυνη δήλωση από διαχειριστή για Ε.Ε. & Ο.Ε, ατομική επιχείρηση θεωρημένη 

για το γνήσιο της υπογραφής. 

 Τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού σύστασης της εταιρίας ( για ΟΕ , ΕΕ) ή  ΦΕΚ (για 

ΑΕ , ΕΠΕ) ή βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ( για ατομικές ) για όσες μεταβολές 

πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης έως σήμερα. 

 Βεβαίωση της οικείας Διεύθυνσης Ανάπτυξης ή του αρμόδιου πρωτοδικείου , ανάλογα με 

την νομική μορφή της επιχείρησης,  περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού. 

 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση. 

 Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση. 

 Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. 

 Μετοχική σύνθεση και σύνθεση του Δ.Σ. 

 Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Νομίμου Εκπροσώπου 

περί σώρευσης των ενισχύσεων de minimis σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα. 

 Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων § 3 του άρθρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92).Τα στοιχεία 

που καταχωρούνται στο τιμολόγιο είναι τα εξής :  

 Επωνυμία : ΕΦΕΠΑΕ  

 Επάγγελμα : Διαχείριση Προγραμμάτων  

 Διεύθυνση : Σεβαστουπόλεως 113 

 Πόλη : Αθήνα  

 ΑΦΜ : 998406973 

 Δ.Ο.Υ. : Ψυχικού  

 Αιτιολογία : Είσπραξη Προκαταβολής για το πρόγραμμα Πράσινος Τουρισμός , 

Κωδικός Έργου ΠΤ-……… 


