
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΚΑΒΟΛΗ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
 

1 Δθηππσκέλν αίηεκα ιήςεο πξνθαηαβνιήο κε ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη 
ππνγξαθή από ην Νόκηκν Δθπξόζσπν απηήο 

2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό ππόδεηγκα πνπ 
ππάξρεη ζην πεδίν ‘’Πιεξνθνξίεο’’ ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα ππνβνιήο ηνπ 
ΠΣΚΔ θαη ην νπνίν ζαο απνζηέιινπκε.  

3 Τπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ζύζηαζεο (θαη ΦΔΚ γηα Α.Δ θαη 
ΔΠΔ)/ έλαξμεο επηηεδεύκαηνο, ηεο επηρείξεζεο γηα κεηαβνιέο πνπ έρνπλ 
πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο κέρξη ζήκεξα (ιήςε 
πξνθαηαβνιήο)  

5 
 

Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο Υπεξεζίαο (Πεξηθέξεηα γηα ΑΔ,  Πξσηνδηθείν γηα 
ηηο ππόινηπεο) ζρεηηθά πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνύ 
εθόζνλ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνύ από ηελ 
ππνβνιή ηεο πξόηαζεο κέρξη ζήκεξα (ιήςε πξνθαηαβνιήο).  Βεβαίσζε 
ηεο νηθίαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (γηα όζεο επηρεηξήζεηο είλαη 
εγγεγξακκέλεο ζην ΓΔΜΖ) πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
θαηαζηαηηθνύ (ιήςε πξνθαηαβνιήο). 

6 Πηζηνπνηεηηθό κε πηώρεπζεο 

7 Πηζηνπνηεηηθό κε ππνβνιήο αίηεζεο γηα πηώρεπζε 

8 Πηζηνπνηεηηθό κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε (εθηόο ησλ αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ) 

9 Πηζηνπνηεηηθό κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε (εθηόο ησλ αηνκηθώλ 
επηρεηξήζεσλ) 

10 Πξόζθαηε Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα ή Βεβαίσζε απόδνζεο 
παξαθξαηνύκελσλ θόξσλ γηα ιήςε πξνθαηαβνιήο επηρνξήγεζεο 
ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ πξνγξάκκαηνο  

11 Πξόζθαηε Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα ή Βεβαίσζε απόδνζεο αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ γηα ιήςε πξνθαηαβνιήο επηρνξήγεζεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελνπ 
πξνγξάκκαηνο  

12 Μεηνρηθή ζύλζεζε θαη ζύλζεζε Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ (εθηόο ησλ 
αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

13 Υπεύζπλε Γήισζε Ν1599/86 ζεσξεκέλε κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ 
Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ πεξί ζώξεπζεο ησλ εληζρύζεσλ de minimis 
ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό ππόδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην πεδίν ‘’Πιεξνθνξίεο’’ 
ηνπ ΠΣΚΔ 

14 Πξαθηηθό Γ.Σ.  (γηα Α.Δ.), Πξαθηηθό Γ.Σ. (γηα ΔΠΔ) ή Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ 
Γηαρεηξηζηή (ΟΔ, ΔΔ, Αηνκηθή Δπηρείξεζε) όπνπ δειώλεηαη όηη δελ έρεη 
εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε, εθόζνλ δελ έρεη γίλεη εθρώξεζε 

15 Σύκβαζε Δθρώξεζεο επηρνξήγεζεο κε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθό ίδξπκα, 
εθόζνλ έρεη γίλεη εθρώξεζε ζπλνδεπόκελε από επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο ή 
ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο όπνπ ζα δειώλεηαη ν αξηζκόο Τξαπεδηθνύ 
Λνγαξηαζκνύ ηνπ Τξαπεδηθνύ ή Πηζησηηθνύ Ηδξύκαηνο γηα ηελ θαηαβνιή 
ηεο ελίζρπζεο (ππελζπκίδεηαη όηη απαγνξεύεηαη ε εθρώξεζε ηνπ πνζνύ ηεο 
πξνθαηαβνιήο) 

16 Σε πεξίπησζε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηνπ 
επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ δαπάλεο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ παξαρώξεζε 
ρξήζεο ή κίζζσζε ή λόκηκε ζύζηαζε επηθαξπίαο επί ηνπ αθηλήηνπ γηα 



 

 
Δπίζης με ηα παραπάνω δικαιολογηηικά θα πρέπει να προζκομιζηούν 
εθόζον δεν έτοσν ήδη αποζηαλεί : 
 
α) Τπεύθσνη Γήλωζη Αποδοτής Όρων Τπαγωγής ηοσ Νόμιμοσ 
Δκπροζώποσ ηεο Δπηρείξεζεο πνπ δειώζεθε ζηελ πξόηαζε, 
ππνγεγξακκέλε θαη θεωρημένη για ηο γνήζιο ηης σπογραθής από 
Γεκόζηα αξρή.  
 
β) Τπεύθσνη Γήλωζη ηοσ Νομίμοσ Δκπροζώποσ ηης επιτείρηζης, 
θεωρημένη για ηο γνήζιο ηης σπογραθής από Γεκόζηα αξρή κε ηελ νπνία 
ζα καο γλσζηνπνηήζεηε ηνλ αξηζκό ηνπ εηαιρικού λογαριαζμού ηεο 
επηρείξεζήο ζαο (ΗΒΑΝ) ζηνλ νπνίν ζα ιακβάλεη ρώξα κέζσ κεηαθνξάο από 
ην ινγαξηαζκνύ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ ε εθηακίεπζε ηεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο 
για κάθε θάζη ηνπ έξγνπ ζαο (πξνθαηαβνιή, ελδηάκεζε δόζε, 
απνπιεξσκή).  
 
Αλαιπηηθέο δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο  γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα 
απνζηαινύλ αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζήο ζαο, γηα ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ αηηήκαηνο πξνθαηαβνιήο κέζσ ηνπ ΠΣΚΔ, ην θείκελν ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ην πεξηερόκελν ζπκπιήξσζεο ηνπ αζεώξεηνπ 
ηηκνινγίνπ θαζώο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζηκε πιεξνθνξία κπνξείηε λα 
ηελ αλαδεηήζεηε ζηο πεδίο ‘’Πληροθορίες’’ ηης ηλεκηρονικής θόρμας 
σποβολής ηοσ αιηήμαηος προκαηαβολής καθώς επίζης ζηο site ηοσ 
Φορέα μας www.e-kepa.gr/ Προγράμμαηα/ Πρόγραμμα Υερζαίων 
Δμπορεσμαηικών Οδικών Μεηαθορών.  
 
 
 
 
 

ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ νθηώ (15) εηώλ από ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηεο απόθαζεο ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο. 

17  Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην (όπνπ απαηηείηαη) γηα ηηο ππό 
ζύζηαζε θαη λενζύζηαηεο επηρεηξήζεηο. 

18 Τπρόλ δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη αλαθέξνληαη ζην πεδίν Ε ‘’ 
Παξαηεξήζεηο / Δπηζεκάλζεηο / Δηδηθνί όξνη γηα ηνλ επηρνξεγνύκελν 
πξνϋπνινγηζκό ζε ζρέζε κε ηνλ ππνβαιιόκελν ζηελ πξόηαζε’’ ζην 
Τερληθό Παξάξηεκα ηεο απόθαζεο έληαμεο θαη ρξεκαηνδόηεζεο. 

19 Αζεώξεην ηηκνιόγην ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό ππόδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην 
πεδίν ‘’Πιεξνθνξίεο’’ ηνπ ΠΣΚΔ 

20  Κίλεζε ηνπ εηαηξηθνύ ινγαξηαζκνύ κε ην θαηαηεζεηκέλν πνζό. (Δπίζεκν 
extrait ηεο ηξάπεδαο ή εθηύπσζε ηνπ εηαηξηθνύ ινγαξηαζκνύ κε ζθξαγίδα 
θαη ππνγξαθή ηεο ηξάπεδαο. 
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