ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΕΗ
ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΑΜΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2010»
ΠΕΔΙΟ 1
1. τθ ςυμπλιρωςθ του πίνακα τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ με τα
ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ επιςθμαίνονται τα εξισ για τθν
ορκι ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων :
α) Εκδότθσ τθσ εγγυθτικισ είναι θ Σράπεηα που εκδίδει τθν εγγυθτικι.
β) Η εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ εκδίδεται υπζρ του ΕΦΕΠΑΕ.
β) Η διάρκεια τθσ εγγυθτικισ καλό είναι να είναι αορίςτου χρόνου. τθν
περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνουμε ςτο αντίςτοιχο πεδίο τθ φράςθ ‘’αορίςτου’’.
Εφόςον δεν είναι αορίςτου ο Δικαιοφχοσ κα πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε αυτι να
λιγει κατ’ ελάχιςτον ζωσ τισ 2/5/2012.
γ) Δικαιοφχοσ επιχείρθςθ τθσ εγγυθτικισ προκαταβολισ είναι θ επιχείρθςθ που
υποβάλλει το αίτθμα προκαταβολισ
δ) Σο ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κα πρζπει να ςυμπίπτει με το ποςό
προκαταβολισ που επικυμείτε και ζχετε δθλϊςει ςτον ΕΦΕΠΑΕ.
Αφοφ ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ ςτον
αντίςτοιχο πίνακα τότε αυτόματα μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ
ςυμπλθρϊνεται ο πίνακασ Πλθροφοριακά τοιχεία από ΠΚΕ και Δικαιοφχο και
ειδικότερα το πεδίο ‘’Ποςό προκαταβολισ’’.
2. το πεδίο που αφορά ςτθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του εταιρικοφ
λογαριαςμοφ ΙΒΑΝ υποχρεωτικά αναγράφονται τα ςτοιχεία του εταιρικοφ ςασ
λογαριαςμοφ ΙΒΑΝ που δθλϊκθκαν μαηί με τθν Σράπεηα που τθρεί το
λογαριαςμό ςτθν Τπεφκυνθ Διλωςθ που αποςτείλατε/προςκομίςατε ςτον
αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. ε περίπτωςθ αλλαγϊν κα πρζπει να
επικοινωνιςετε πρϊτα με τα ςτελζχθ του αρμόδιου εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ
προκειμζνου να λάβετε ςχετικζσ οδθγίεσ για τθ διευκζτθςθ των αλλαγϊν.
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ΠΕΔΙΟ 2
το πεδίο 2 ςυμπλθρϊνονται ςτθν αντίςτοιχθ θλεκτρονικι φόρμα και
ςυγκεκριμζνα ςτο ςχετικό πίνακα, τα προγράμματα ιςςονοσ ςθμαςίασ (De
minimis) ςτα οποία ζχει ενταχκεί θ επιχείρθςθ μετά από τθν 1/1/2009 μζχρι τθν
θμερομθνία υποβολισ του αιτιματόσ προκαταβολισ ςτο πρόγραμμα «Πράςινθ
Επιχείρθςθ 2010».
Επιςθμαίνεται ότι ςτα προγράμματα ςυμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα
De minimis που ζχουν λάβει οι τυχόν ςυνδεδεμζνεσ και ςυνεργαηόμενεσ
επιχειριςεισ.
Σα προγράμματα που κα ςυμπλθρωκοφν ςτθ φόρμα του θλεκτρονικοφ
αιτιματοσ προκαταβολισ κα πρζπει να ταυτίηονται με τα προγράμματα που
κα αναγράφονται ςτθν Τπεφκυνθ Διλωςθ Ν1599/86 για τα προγράμματα De
minimis που κα προςκομιςτεί μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά για τθ
λιψθ τθσ προκαταβολισ ςτον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.

ΠΕΔΙΟ 3
το ςυγκεκριμζνο πεδίο εμφανίηονται τα δικαιολογθτικά που πρζπει να
αποςτείλει ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ).
ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΨΗ ΣΗ
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2010» ΣΟΤ ΕΠΑΝ ΙΙ ΣΟΤ ΕΠΑ 2007-2013
Σα δικαιολογθτικά που κα προςκομιςτοφν/αποςταλοφν για τθ λιψθ τθσ
προκαταβολισ τθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ
«ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 2010» του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΠΑ 2007-2013 πρζπει να
διζπονται από πλθρότθτα και να είναι ςφμφωνα με τισ παρακάτω οδθγίεσ
προκειμζνου να αποφεφγονται προβλιματα που δθμιουργοφν άςκοπεσ
κακυςτεριςεισ ςτθν εκταμίευςθ τθσ προκαταβολισ τθσ δθμόςιασ
χρθματοδότθςθσ. Για το λόγο αυτό προτοφ τα αποςτείλετε φροντίςτε να
εξετάςετε τθν πλθρότθτά τουσ ςφμφωνα τισ παρακάτω αναλυτικζσ διευκρινιςεισ
επϋ αυτϊν.
Αναλυτικότερα :
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ
Δικαιολογθτικό 2.1 Εκτυπωμζνο αίτθμα λιψθσ προκαταβολισ με
ςφραγίδα τθσ επιχείρθςθσ και υπογραφι από το
Νόμιμο Εκπρόςωπο αυτισ
Αφοφ εκτυπϊςουμε από το ΠΚΕ το ζντυπο τθσ αίτθςθσ
λιψθσ τθσ προκαταβολισ βάηουμε ςφραγίδα τθσ
επιχείρθςθσ και υπογραφι από το Νόμιμο Εκπρόςωπο
αυτισ.
Δικαιολογθτικό 2.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Προκαταβολισ ςφμφωνα με το
ςυνθμμζνο υπόδειγμα.
Σο περιεχόμενο τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κα πρζπει να είναι
ςυμπλθρωμζνο ςωςτά και να ςυμφωνεί απολφτωσ με το
υπόδειγμα που ςασ ζχει δοκεί και υπάρχει ςτο ςχετικό
θλεκτρονικό αρχείο ‘’Πλθροφορίεσ’’ ςτο Πλθροφοριακό
φςτθμα .
τα ςτοιχεία ςυμπλιρωςθσ του περιεχομζνου τθσ εγγυθτικισ :
Κωδικόσ Πράξθσ =κωδικόσ του ζργου ςασ όπωσ αναγράφεται
ςτο Σ.Π. και ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ και χρθματοδότθςθσ που
ςασ ζχει αποςταλεί από τον ΕΦΕΠΑΕ.
Ε.Π./Αξονασ : Αναγράφονται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ και
χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ ςασ που ςασ ζχει αποςταλεί από
τον ΕΦΕΠΑΕ
Προςοχι: Σο ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πρζπει να
ταυτίηεται απολφτωσ με το ποςό τθσ αιτοφμενθσ
προκαταβολισ.
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Δικαιολογθτικό 2.3 Συχόν τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ
ςφςταςθσ/ζναρξθσ επιτθδεφματοσ, τθσ
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
επιχείρθςθσ.
1) ε περίπτωςθ τροποποιιςεων (απάντθςθ ΝΑΙ) πρζπει
Παρατθριςεισ
υποχρεωτικά να αποςτείλετε τισ αντίςτοιχεσ τροποποιιςεισ
του καταςτατικοφ/ζναρξθ επιτθδεφματοσ ςασ. υγκεκριμζνα
ανάλογα με τθ νομικι μορφι των τροποποιιςεων πρζπει να
αποςτείλετε/προςκομίςετε:
Α.Ε. : πιςτοποιθτικό περί τροποποιιςεων από τθ Διεφκυνςθ
Ανωνφμων εταιριϊν τθσ αρμόδιασ Περιφζρειασ (πρϊθν
Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ) και τα ΦΕΚ των τροποποιιςεων
Εφόςον υπάρχει να προςκομίηεται και το τελευταίο
κωδικοποιθμζνο καταςτατικό τθσ εταιρείασ με ςφραγίδα τθσ
αρμόδιασ υπθρεςίασ.
ΕΠΕ: πιςτοποιθτικό περί τροποποιιςεων από το Πρωτοδικείο
και τα ΦΕΚ των τροποποιιςεων
Ο.Ε.,ΕΕ: πιςτοποιθτικό περί τροποποιιςεων από το
Πρωτοδικείο
και
επικυρωμζνα
αντίγραφα
των
τροποποιιςεων από το Πρωτοδικείο (και ΔΟΤ αν ζλαβε χϊρα
τροποποίθςθ ςε αντικείμενο)
Ατομικζσ : Βεβαίωςθ από ΔΟΤ με τισ μεταβολζσ που ζλαβαν
χϊρα.
2) ε περίπτωςθ που δεν ζχουν λάβει χϊρα τροποποιιςεισ
τότε επιλζγετε ‘’Δεν απαιτείται’’ και αναγράφετε ςτισ
Παρατθριςεισ τθ φράςθ :
Δεν
ζχουν
λάβει
χϊρα
τροποποιήςεισ
καταςτατικοφ/ζναρξησ επιτηδεφματοσ.

του
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Δικαιολογθτικό 2.4 Βεβαίωςθ/Πιςτοποιθτικό
περί
μθ
περαιτζρω
τροποποίθςθσ
καταςτατικοφ/βεβαίωςθσ
ζναρξθσ
επιτθδεφματοσ

Παρατθριςεισ

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ

Η βεβαίωςθ/πιςτοποιθτικό λαμβάνεται ανάλογα με τθ νομικι
μορφι τθσ επιχείρθςθσ από :
Α.Ε.: Διεφκυνςθ Ανωνφμων Εταιριϊν Περιφερειακισ
Αυτοδιοίκθςθσ (πρϊθν Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ)
ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ : Από το Πρωτοδικείο
Ατομικι : ΔΟΤ ι εφόςον δεν είναι εφικτό Τ.Δ. κεωρθμζνθ με
το γνιςιο τθσ υπογραφισ του Νόμιμου Εκπροςϊπου περί μθ
τροποποίθςθσ τθσ βεβαίωςθσ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ.
2) ε περίπτωςθ που ςτο δικαιολογθτικό 2.3 ζχετε επιλζξει
‘’ΝΑΙ’’ τότε ςτο δικαιολογθτικό 2.4 επιλζγετε ‘’Δεν
απαιτείται’’ και αναγράφετε ςτισ Παρατθριςεισ τθ φράςθ :
Ζχουν λάβει χϊρα τροποποιήςεισ του καταςτατικοφ/ζναρξησ
επιτηδεφματοσ.

Δικαιολογθτικό 2.5 Πιςτοποιθτικό μθ πτϊχευςθσ
Παρατθριςεισ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει θμερομθνία
ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία τθσ επιςτολισ του εταίρου
του ΕΦΕΠΑΕ για τθν ειδοποίθςι του ΔΙΚΑΙΟΧΟΤ (επιχείρθςθ)
για τθν αποςτολι των δικαιολογθτικϊν για τθ λιψθ τθσ
προκαταβολισ τθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ.
Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό όλεσ οι εταιρίεσ/επιχειριςεισ
ανεξαρτιτου Νομικισ μορφισ κακϊσ και οι ατομικζσ
επιχειριςεισ το λαμβάνουν από το Οικείο Πρωτοδικείο.
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Δικαιολογθτικό 2.6 Πιςτοποιθτικό μθ υποβολισ αίτθςθσ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
για πτϊχευςθ
Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει θμερομθνία
Παρατθριςεισ
ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία τθσ επιςτολισ του εταίρου
του ΕΦΕΠΑΕ για τθν ειδοποίθςι του ΔΙΚΑΙΟΧΟΤ (επιχείρθςθ)
για τθν αποςτολι των δικαιολογθτικϊν για τθ λιψθ τθσ
προκαταβολισ τθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ.
Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό όλεσ οι εταιρίεσ/επιχειριςεισ
ανεξαρτιτου Νομικισ μορφισ κακϊσ και οι ατομικζσ
επιχειριςεισ το λαμβάνουν από το Οικείο Πρωτοδικείο.
Δικαιολογθτικό 2.7 Πιςτοποιθτικό
εκκακάριςθ
Παρατθριςεισ

μθ

κζςθσ

ςε

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει θμερομθνία
ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία τθσ επιςτολισ του εταίρου
του ΕΦΕΠΑΕ για τθν ειδοποίθςι του ΔΙΚΑΙΟΧΟΤ (επιχείρθςθ)
για τθν αποςτολι των δικαιολογθτικϊν για τθ λιψθ τθσ
προκαταβολισ τθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ.
Ανάλογα με τθ νομικι μορφι
προςκομίηονται/αποςτζλλονται από :

τθσ

επιχείρθςθσ

Α.Ε. : Διεφκυνςθ Ανωνφμων Εταιρειϊν
ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ : Μόνο από το Πρωτοδικείο (χορθγείται αρνθτικό
πιςτοποιθτικό, γιατί δεν τθροφνται αντίςτοιχα βιβλία)
Ατομικζσ επιχειριςεισ: Τ.Δ. Ν1599/86 κεωρθμζνθ με το
γνιςιο τθσ υπογραφισ ςτθν οποίο δθλϊνεται ότι δεν ζχει
υποβλθκεί ςτθν αρμόδια ΔΟΤ αίτθςθσ διακοπισ τθσ
επιχείρθςθσ.

6

Δικαιολογθτικό 2.8 Πιςτοποιθτικό
μθ
κζςθσ
ςε
ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ
αναγκαςτικι διαχείριςθ
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ
Σο εν λόγω πιςτοποιθτικό πρζπει να ζχει θμερομθνία
Παρατθριςεισ
ζκδοςθσ μετά τθν θμερομθνία τθσ επιςτολισ του εταίρου
του ΕΦΕΠΑΕ για τθν ειδοποίθςι του ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ (επιχείρθςθ)
για τθν αποςτολι των δικαιολογθτικϊν για τθ λιψθ τθσ
προκαταβολισ τθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ.
Σο εν λόγω δικαιολογθτικό όλεσ οι νομικζσ μορφζσ των
επιχειριςεων (Α.Ε,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ,) το λαμβάνουν από το οικείο
πρωτοδικείο.
Οι ατομικζσ επιχειριςεισ δεν προςκομίηουν το ανωτζρω
δικαιολογθτικό και επιλζγουν το πεδίο ‘’Δεν απαιτείται’’
ςυμπλθρϊνοντασ ςτισ Παρατθριςεισ : Η επιχείρθςθ είναι
ατομικι.

Δικαιολογθτικό 2.9 Φορολογικι Ενθμερότθτα ι Βεβαίωςθ
απόδοςθσ παρακρατοφμενων φόρων

Παρατθριςεισ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Όλοι οι δικαιοφχοι ανεξαρτιτωσ Νομικισ μορφισ το
λαμβάνουν από τθν αρμόδια ΔΟΤ. ε περίπτωςθ που υπάρχει
παρακράτθςθ από τθ ΔΟΤ για τθ λιψθ κάκε φορά τθσ
δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κα πρζπει ςφμφωνα με ςχετικι
οδθγία να υπάρξει πρϊτα πλθρωμι του Δικαιοφχου ςτθ ΔΟΤ
του ποςοφ παρακράτθςθσ και εν ςυνεχεία να προςκομίςει
τθ ςχετικι βεβαίωςθ χωρίσ καμία παρακράτθςθ.
υνίςταται θ φορολογικι ενθμερότθτα ι θ Βεβαίωςθ
απόδοςθσ παρακρατοφμενων φόρων να είναι πρόςφατθσ
ζκδοςθσ.
ε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να υπάρχει ςυνεννόθςθ με τον
αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ προκειμζνου να δρομολογθκοφν
οι κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ για τθν πλθρωμι του ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ
ςτθν περίπτωςθ αυτι.
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Δικαιολογθτικό 2.10 Αςφαλιςτικι
Ενθμερότθτα
ι
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Βεβαίωςθ απόδοςθσ αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν
Όλοι οι δικαιοφχοι ανεξαρτιτωσ Νομικισ μορφισ το
Παρατθριςεισ
λαμβάνουν από το αρμόδιο Τποκατάςτθμα του ΙΚΑ. ε
περίπτωςθ που υπάρχει παρακράτθςθ από το ΙΚΑ για τθ
λιψθ κάκε φορά τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κα πρζπει
να υπάρξει ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ
προκειμζνου να δρομολογθκοφν οι κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ
για τθν πλθρωμι του ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ςτθν περίπτωςθ αυτι.
υνίςταται θ αςφαλιςτικι ενθμερότθτα ι θ Βεβαίωςθ
απόδοςθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν να είναι πρόςφατθσ
ζκδοςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το εν λόγω δικαιολογθτικό αφορά ςτισ
περιπτϊςεισ νομικισ μορφισ ΟΕ, ΕΕ,ΕΠΕ,ΑΕ, τθν ατομικι
επιχείρθςθ και όχι τα άτομα/μετόχουσ.
Δικαιολογθτικό 2.11 Μετοχικι ςφνκεςθ και ςφνκεςθ
Διοικθτικοφ ςυμβουλίου
Ανάλογα με τθ νομικι μορφι
Παρατθριςεισ
προςκομίηονται/αποςτζλλονται :

ΝΑΙ/ΟΧΙ
τθσ

επιχείρθςθσ

Α.Ε. : φραγιςμζνο αντίγραφο Βιβλίου μετόχων ι/και
τελευταίο αντίγραφο πρακτικοφ τακτικισ/ζκτακτθσ Γ../ΦΕΚ
ςυγκρότθςθσ τελευταίου Δ.. ςε ςϊμα.
ΕΠΕ : φραγιςμζνο αντίγραφο Βιβλίου εταίρων/ΦΕΚ
εκπροςϊπθςθσ.
Ο.Ε.,
Ε.Ε.:
Καταςτατικοφ

Αντίγραφο

τελευταίου

Ατομικι επιχείρθςθ: Αντίγραφο
επιτθδεφματοσ από τθ ΔΟΤ

εγκεκριμζνου

Βεβαίωςθσ

ζναρξθσ
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Δικαιολογθτικό 2.12 Τπεφκυνθ Διλωςθ κεωρθμζνθ με το
ΝΑΙ/ΟΧΙ
γνιςιο τθσ υπογραφισ του Νόμιμου
Εκπροςϊπου περί ςϊρευςθσ των
ενιςχφςεων de minimis ςφμφωνα με
το ςχετικό υπόδειγμα
Η επιχείρθςθ είναι υποχρεωμζνθ να ςυμπεριλάβει όλα τα
Παρατθριςεισ
προγράμματα De minimis ςτα οποία ζχει ενταχκεί από
1/1/2009 και μετά και να τα ςυμπλθρϊςει με ακρίβεια ςτο
υπόδειγμα τθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ Ν1599/86 που υπάρχει
ςτο ςχετικό αρχείο του Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ
ϋϋΠλθροφορίεσ’’.
Σα ςτοιχεία ςυμπλθρϊνονται από το 1/1/2009 και μετά
μζχρι τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ του
αιτιματοσ προκαταβολισ. Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να
ταυτίηονται με τα ςτοιχεία που ςυμπλθρϊκθκαν ςτο πεδίο 2
του αιτιματοσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα.
Επιπλζον ςυμπεριλαμβάνονται και οι ενιςχφςεισ De minimis
που τυχόν ζλαβαν οι ςυνεργαηόμενεσ και ςυνδεδεμζνεσ
επιχειριςεισ ςτο διάςτθμα από 1/1/2009 μζχρι τθν
θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ του αιτιματοσ
προκαταβολισ.
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Δικαιολογθτικό 2.13 Ακεϊρθτο τιμολόγιο επιχορθγιςεων
§3 του άρκρου 12 ΠΔ 186/26-5-92
Παρατθριςεισ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

το ακεϊρθτο τιμολόγιο ςυμπλθρϊνουμε τα ςτοιχεία τθσ
επιχείρθςθσ.
τθν περιγραφι τθσ αιτιολογίασ αναγράφουμε :΅
«Λήψη προκαταβολήσ για το ζργο με κωδικό ΠΕ-…(κωδικόσ
ζργου) για το πρόγραμμα ‘’Πράςινη Επιχείρηςη 2010’’ του
ΕΠΑΝ ΙΙ»
Επίςθσ ςφραγίηουμε και υπογράφουμε ςτο ςθμείο ‘’Ο
λαβϊν’’

Επιςθμαίνεται ότι ο Δικαιοφχοσ (επιχείρθςθ) δεν μπορεί να προχωριςει ςε
εκχϊρθςθ τθσ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ για το ποςό τθσ προκαταβολισ.

ΠΕΔΙΟ 4
το πεδίο αυτό πατοφμε ‘’Ζλεγχοσ Ορκότθτασ’’. Εφόςον δεν εμφανίηονται τυχόν
επιςθμάνςεισ/παραλείψεισ τότε υποβάλλεται το αίτθμά προκαταβολισ
πατϊντασ ‘’Τποβολι’’. Εφόςον εμφανίηονται επιςθμάνςεισ/παραλείψεισ τότε
πρϊτα γίνονται οι αναγκαίεσ διορκϊςεισ και ςτθ ςυνζχεια αφοφ δεν
εμφανιςτοφν άλλεσ ελλείψεισ, πατοφμε ‘’Τποβολι’’.
ε κάκε περίπτωςθ προτοφ τθν υποβολι του αιτιματοσ καλό είναι να
πραγματοποιιςετε ζναν τελευταίο ζλεγχο ςτα πεδία που ζχετε ςυμπλθρϊςει.
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