
 

 

                           
 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2007-2013 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» 

 

 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΠΕΝΔΤΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ» ΣΟΤ Ε.Π. 

ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ)  
( ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΘ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
                                                                            ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 
                                                                                                        ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ  

                                                                                                       ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο 

ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΗΗ) θαη ησλ ΠΔΠ Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο, ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, ΠΔΠ Θεζζαιίαο, ηεξεάο Διιάδαο θαη Ζπείξνπ, ΠΔΠ Αηηηθήο. 



 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Α. ΕΝΑΡΞΘ ΕΡΓΩΝ 
 
Β.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΕΡΓΩΝ 

    Β1  Γενικά 

    Β2  Εκκζςεισ Προόδου Ζργων - Ζλεγχοι 

            Β2.1 Σεχνικι Πιςτοποίθςθ 
            Β2.2 Οικονομικι Πιςτοποίθςθ 

   Β2.3 Πιςτοποίθςθ δαπανϊν απαςχόλθςθσ     πρόςκετου 
προςωπικοφ 

   Β2.4  Ζλεγχοσ δαπανϊν ΑΜΕΑ 
   Β2.5  Ολοκλιρωςθ ζργου 
   Β2.6  Προκαταβολι 
   Β2.7  Επιςθμάνςεισ 
   Β2.8  Παράταςθ ολοκλιρωςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου 
   Β2.9  Σροποποίθςθ επενδυτικοφ ςχεδίου 
   Β2.10 Ολοκλιρωςθ ζργων 
   Β2.11 Τποχρεϊςεισ δθμοςιότθτασ 
   Β2.12 Παρακολοφκθςθ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Πράξθσ 
 

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 
Γ.1 Κατάλογοσ κυριοτζρων παραδοτζων για τθν υλοποίθςθ  

φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ενεργειϊν και 
επιλζξιμων δαπανϊν 

Γ.2 Κατάλογοσ κυριοτζρων παραδοτζων για τθν χρθματοδότθςθ  του 
Ζργου 

 
Δ. ΦΟΡΜΑ ΑΙΣΘΜΑΣΟ ΛΘΨΘ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΘ 

 
Ε. ΦΟΡΜΕ ΑΙΣΘΜΑΣΩΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ 
   Ε.1 Αίτθμα αλλαγισ ζδρασ 
   Ε.2 Αίτθμα αλλαγισ τόπου εγκατάςταςθσ τθσ επζνδυςθσ 
   Ε.3 Αίτθμα αλλαγισ Μετοχικισ ι Εταιρικισ φνκεςθσ 
   Ε.4 Αίτθμα αλλαγισ υπευκφνου ζργου 
   Ε.5 Αίτθμα παράταςθσ του χρόνου υλοποίθςθσ τθσ   επζνδυςθσ   
   Ε.6 Αίτθμα Αλλαγισ Νομικισ μορφισ ι/ και επωνυμίασ 
   Ε.7 Αίτθμα αλλαγισ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου / 

προμθκευτι/ ςυμβοφλου εκπόνθςθσ μελετϊν 



 

 

   Ε. 8 Αίτθμα Αλλαγισ Νομίμου Εκπροςϊπου 
   Ε. 9 Αίτθμα μεταβολισ χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ 
 
Σ. ΦΟΡΜΑ ΑΙΣΘΜΑΣΟ ΓΙΑ ΑΠΕΝΣΑΞΘ ΕΡΓΟΤ 
 

Η. ΦΟΡΜΕ ΑΙΣΘΜΑΣΩΝ ΕΠΑΛΘΘΕΤΘ/ ΠΙΣΟΠΟΙΘΘ  
    Η.1 Αίτθμα επαλικευςθσ/ πιςτοποίθςθσ δαπανϊν (ενδιάμεςθ 

φάςθ) 
    Η.2 Αίτθμα επαλικευςθσ/ πιςτοποίθςθσ δαπανϊν (τελικι φάςθ/ 

ολοκλιρωςθ) 
  

 

 



 

 

Α. Έλαξμε έξγσλ 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ έξγσλ νξίδεηαη ε 13/7/2011  πνπ είλαη ε 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφθαζεο έληαμεο ζην πξφγξακκα 

«Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο». 

 

Β. Παξαθνινχζεζε θαη νινθιήξσζε έξγσλ 

 

Β1. Γεληθά 

Οη δηθαηνχρνη είλαη ππεχζπλνη εμ νινθιήξνπ απέλαληη ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ 

(ΔΦΔΠΑΔ), γηα ηελ:  

 παξαθνινχζεζε θαη δηαζθάιηζε ηεο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ ηνπο 

 νξζή ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο 

απφθαζεο έληαμεο 

 νινθιήξσζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ κε βάζε ηα 

εγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηνξηζκνχο. 

Καηά ην δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο νη δηθαηνχρνη είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα παξέρνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία θαηαζηεί αλαγθαία 

πξνο ηνλ ΔΦΔΠΑΔ θαη ην ΤΠ.ΟΙ.Α.Ν. ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπο, κε ηε 

κνξθή αλαθνξψλ ή παξνρήο ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. Με αληαπφθξηζε 

ζε αίηεκα ιήςεο ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝ ΙΙ θαη ην 

ΔΠΑ 2007-2013 ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζηελ απέληαμε ηνπ δηθαηνχρνπ 

απφ ην Πξφγξακκα. 

Καηά ην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 

 νπνηαδήπνηε κεηαβνιή πξνθχςεη ζην θπζηθφ ή νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν πνπ νξηνζεηεί αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπο, 

 πηζαλή αδπλακία απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθαηνχρνπ λα ζπλερίζεη ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 



 

 

ζα πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη άκεζα θαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ γηα 

ηε ιήςε ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ. 

 

Β2. Δθζέζεηο Πξνφδνπ Έξγσλ - Έιεγρνη 

Η παξαθνινχζεζε ησλ έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ γίλεηαη κέζσ επηηφπησλ 

ειέγρσλ ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ ηνπο 

απφ εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ φξγαλα ειέγρνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαηφπηλ 

αηηήκαηνο  επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ.  

Σα αηηήκαηα επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο ησλ δηθαηνχρσλ ππνβάιινληαη 

ηφζν ειεθηξνληθά φζν θαη ζε έληππε κνξθή θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε πινπνίεζεο ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Δλδηάκεζν αίηεκα επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο είλαη δπλαηφλ λα 

ππνβιεζεί έλα ην πνιχ, κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 50% ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη αληίζηνηρνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Κάζε αίηεκα επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο, είηε ελδηάκεζν είηε 

νινθιήξσζεο,  ελεξγνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο 

φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ θαη θαηαβνιήο ηεο 

επηρνξήγεζεο πνπ αλαινγεί. 

Ο δηθαηνχρνο έρεη δηθαίσκα αίηεζεο επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ρσξίο ηελ ππνβνιή ελδηάκεζεο αίηεζεο 

(ππνβνιή απεπζείαο  αίηεζεο  Οινθιήξσζεο).  

Ο έιεγρνο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο απφ Όξγαλν Διέγρνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ 

Αλ ην αίηεκα επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο δελ ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα 

απαξαίηεηα παξαζηαηηθά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ δαπαλψλ, ην Όξγαλν 

Διέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ην αίηεκα, δχλαηαη λα ηα 



 

 

αλαδεηήζεη απφ ηνλ δηθαηνχρν κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή fax. 

Αλάινγα κε ηνλ φγθν θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ ειιείςεσλ, νη ειεγθηέο 

κπνξνχλ λα κελ ηηο δεηήζνπλ αιιά λα πξνρσξήζνπλ απεπζείαο ζε 

δηαδηθαζία επηηφπηαο επαιήζεπζεο. 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο, ην φξγαλν ειέγρνπ έρεη ην δηθαίσκα λα 

απνξξίςεη ηελ αίηεζε (π.ρ. πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν δηθαηνχρνο έρεη 

ππνβάιεη ελδηάκεζν αίηεκα πηζηνπνίεζεο ελψ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 

50% ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θ.ι.π.). ηηο πεξηπηψζεηο 

απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ν δηθαηνχρνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο, 

πξνθεηκέλνπ λα επαλππνβάιεη ην αίηεκά ηνπ. 

Ο ΔΦΔΠΑΔ πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα είλαη θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ, απνζηέιιεη ζρεηηθφ 

έγγξαθν εηδνπνίεζεο ειέγρνπ κε νδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

δηθαηνχρνπ πξηλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ θαη θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ επηρείξεζε.   

Η επηρείξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα 

ειέγρνπ θαη λα ηεξεί ηηο νδεγίεο πνπ απηά ζα ηεο ππνδεηθλχνπλ θαζψο 

θαη ηηο εκεξνκελίεο απνζηνιήο ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ 

θαηά ηνλ επί ηφπνπ έιεγρν. 

Ο επηηφπηνο έιεγρνο πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο: 

 Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ (ηερληθή πηζηνπνίεζε) 

 Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (νηθνλνκηθή 

πηζηνπνίεζε). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε παξνπζία ηνπ Τπεπζχλνπ Έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ 

δηθαηνχρνπ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο/ 

πηζηνπνίεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί θαηά βάζε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. 

 



 

 

Β2.1 Σερληθή Πηζηνπνίεζε 

To Όξγαλν Διέγρνπ εμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηηο ελέξγεηεο ηνπ έξγνπ πνπ 

πινπνίεζε ν δηθαηνχρνο ειέγρνληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία πνπ 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ νξζή νινθιήξσζε ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ επηκέξνπο φξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο. Δπίζεο, ειέγρεη ην 

ζχλνιν ησλ παξαζηαηηθψλ γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ νξζή θαηαλνκή ησλ 

δαπαλψλ ζε θάζε Καηεγνξία Δλεξγεηψλ θαη αλά πνζνηηθφ ζηνηρείν θαη 

λα επηβεβαηψζεη ην εχινγν ηνπ θφζηνπο. Ο ΔΦΓ έρεη ην δηθαίσκα 

πεξηθνπήο εγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπο, αλ απηέο 

δελ εμππεξεηνχλ ηε ζθνπηκφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ή θξηζνχλ 

ππεξβνιηθέο σο πξνο ην θφζηνο ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξφνδνο ζηελ πινπνίεζε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο 

ππνιείπεηαη ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηεπθξηλίδεηαη ν ιφγνο ηεο 

πζηέξεζεο, εθηηκάηαη θαη ζεκεηψλεηαη ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο.  

Τπελζπκίδεηαη φηη ε πηζηνπνίεζε δαπαλψλ ζπλνδεχεηαη κε ηελ ππνβνιή 

ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Β2.2 Οηθνλνκηθή Πηζηνπνίεζε 

Σν Όξγαλν Διέγρνπ θαηά θχξην ιφγν : 

 εμεηάδεη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ 

δαπαλψλ, ηελ νξζφηεηα, εγθπξφηεηα θαη λνκηκφηεηα απηψλ θαζψο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ έθδνζεο θαη εμφθιεζεο ηνπο. 

 ειέγρεη ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ησλ δαπαλψλ, ηα πξσηφηππα 

ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη κε 

εηδηθή ζθξαγίδα, πνπ θέξεη ην ηίηιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν φξγαλν 

ειέγρνπ ειέγρεη θαη αληίζηνηρα ηεξνχκελα ζηνηρεία απφ ηηο ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο ησλ πξάμεσλ γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ 



 

 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. βηβιία εζφδσλ-εμφδσλ, θαξηέιεο 

πξνκεζεπηψλ, εκεξνιφγηα θιπ). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ νη ειεγθηέο: 

Δλεκεξψλνπλ ηνλ Γηθαηνχρν γηα ηηο ηπρφλ δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο θαη 

νξίδνπλ ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν. Δλ ζπλερεία ππνγξάθνπλ καδί κε ην 

Γηθαηνχρν ηε βεβαίσζε πξαγκαηνπνίεζεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο, ζηελ 

νπνία επηζπλάπηεηαη ιίζηα κε ηηο δηαπηζησζείζεο εθθξεκφηεηεο  θαζψο 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηαθηνπνίεζήο ηνπο. 

 Ο δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη, ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ην φξγαλν 

ειέγρνπ, λα ηαθηνπνηήζεη ηηο δηαπηζησζείζεο εθθξεκφηεηεο, πξνθεηκέλνπ 

ν ΔΦΔΠΑΔ λα πξνρσξήζεη ζηελ Έθζεζε Δπαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο 

θαη ζηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ν ΔΦΔΠΑΔ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο 

ην αξγφηεξν εληφο 30 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο 

πιήξνπο Αίηεζεο Δπαιήζεπζεο – Πηζηνπνίεζεο. 

Δθφζνλ ζεσξεζεί ζθφπηκν, ην φξγαλν πνπ δηελήξγεζε ηελ επαιήζεπζε 

δχλαηαη λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη κεηά ηνλ επηηφπην 

έιεγρν, ηα νπνία ν Γηθαηνχρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη. 

Μεηά ην πέξαο ηνπ επηηφπηνπ ειέγρνπ θαη ηελ απνζηνιή ησλ ηπρφλ 

εθθξεκνηήησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ν δηθαηνχρνο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηηφπηαο επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο. 

ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά 

ηνλ επηηφπην έιεγρν, ην φξγαλν ειέγρνπ νξηζηηθνπνηεί ηελ έθζεζε 

επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο είλαη αξλεηηθφο, ην ζέκα 

παξαπέκπεηαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. 

 



 

 

 

Β2.3 Πηζηνπνίεζε δαπαλψλ απαζρφιεζεο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ 

Η αλαινγνχζα δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαβάιιεηαη έπεηηα απφ 

πηζηνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο έρεη νινθιεξψζεη ην ππφινηπν έξγν, δελ 

έρεη φκσο πξαγκαηνπνηήζεη ην εγθξηζέλ ζχλνιν ησλ δαπαλψλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο, δχλαηαη θαηά ηελ απνπιεξσκή λα  ιάβεη ηελ αλαινγνχζα 

δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ππνινίπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

δαπαλψλ απηψλ κε ρξήζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηζρχνο ελφο 

έηνπο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ έηνπο (ή θαη έπεηηα απφ πξνγελέζηεξν 

αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ), ν Δλδηάκεζνο Φνξέαο δηαρείξηζεο πηζηνπνηεί ηηο 

ζρεηηθέο δαπάλεο, θαη επηζηξέθεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, ή 

πξαγκαηνπνηεί ηνλ αλαγθαίν ζπκςεθηζκφ. 

 

Β2.4 Έιεγρνο δαπαλψλ ΑΜΔΑ 

Διέγρεηαη ε χπαξμε δαπαλψλ ΑΜΔΑ, πνχ είηε πινπνηήζεθαλ κέζσ ηεο 

επέλδπζεο, είηε ηηο δηέζεηε ε επηρείξεζε θαη είραλ πινπνηεζεί ζε 

πξνγελέζηεξν ηεο επέλδπζεο ρξφλν. 

Οη δαπάλεο ΑΜΔΑ ειέγρνληαη κφλν θαηά ηνλ ηειηθφ έιεγρν, φρη θαηά 

ηνλ ελδηάκεζν.  

Ωο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο ζπλήζσο ιακβάλνπκε ππφςε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ γηα ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ.(www.yme.gr) 

 

Β2.5 Οινθιήξσζε έξγνπ 

Σν αίηεκα νινθιήξσζεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ ή κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

παξάηαζεο (εθφζνλ έρεη δνζεί). Με ππνβνιή ηεο έθζεζεο/ αίηεζεο 

http://www.yme.gr/


 

 

νινθιήξσζεο ή εθπξφζεζκε ππνβνιή ηεο ζέηεη ηνλ δηθαηνχρν ζηνλ 

θίλδπλν λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο αλάθιεζεο ηεο απφθαζεο έληαμεο. 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή είλαη : 

 Σν έξγν λα θξηζεί νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ. 

 Η χπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ελ ηζρχ ή απαιιαγήο φπνπ απαηηείηαη  

 Η εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

έξγνπ. 

Γελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί έλα έξγν σο νινθιεξσκέλν θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα παξαιεθζεί αλ έρεη πινπνηεζεί θαη πηζηνπνηεζεί νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν θάησ ηνπ ειάρηζηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

εκεηψλεηαη φηη σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο έξγνπ ζα ιακβάλεηαη ε 

εκεξνκελία ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε ηειεπηαία πξάμε πνπ 

αθνξνχζε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (π.ρ. αλ έρεη νινθιεξσζεί ην 

θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ππνιείπεηαη ε έθδνζε 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηφηε σο εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζα 

εθιεθζεί ε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο εθφζνλ δελ 

ππεξβαίλεη ην ζπκβαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ παξαηάζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί). 

 

Β2.6  Πξνθαηαβνιή 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο έληαμεο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε 

πξνθαηαβνιήο, κέρξη ην 50% ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ ν 

δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο απφ 

αλαγλσξηζκέλν πξνο ηνχην ίδξπκα, ε νπνία εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ 

κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηνλ αξκφδην γηα 

ην ζθνπφ απηφ ΔΦΓ.  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξνθαηαβνιήο δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη ζηαδηαθά 

κε βάζε ηζφπνζν ζπκςεθηζκφ κε πηζηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαη 



 

 

έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ επελδπηή, ζην νπνίν ζα θαζνξίδεηαη ην πνζφ ην 

νπνίν δεηεί λα ηνπ θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά θαη ην πνζφ ηπρφλ 

απνκείσζεο ηεο εγγπεηηθήο πξνθαηαβνιήο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή 

επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο. 

Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα / επηινγή ζηνλ δηθαηνχρν, φηαλ θαιχςεη 

δαπάλεο (ειεγκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο) ηζφπνζεο κε ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή, λα δεηήζεη ηελ δηαηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο έλαληη θαηαβνιήο λέαο ηζφπνζεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν 

κεηά ηνλ πιήξε ζπκςεθηζκφ ηεο κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

 

Β2.7  Δπηζεκάλζεηο 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ 

είλαη ηειηθά κηθξφηεξε ηεο εγθξηζείζεο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα 

ππνινγηζζεί επί ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο θαη πηζηνπνηεζέληνο θφζηνπο 

ηνπ έξγνπ, κε ειάρηζην θφζηνο ηα 30.000,00 ή 100.000,00 € ζχκθσλα κε 

ηνλ θάθειν ππνβνιήο.   

Απεληάζζνληαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ έξγν θάησ 

ησλ 30.000,00, ή 100.000,00 € (αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθ. 7 ηνπ παξφληνο).  Δπίζεο 

απεληάζζνληαη απηφκαηα επηρεηξήζεηο (δηθαηνχρνη) νη νπνίεο εληφο 18 

κελψλ αληίζηνηρα (ή 24 κελψλ εάλ έρεη εγθξηζεί παξάηαζε) δελ 

ππέβαιαλ αίηεκα θαη έθζεζε νινθιήξσζεο.  

 

Δπίζεο νξίδεηαη φηη:  



 

 

 Γηα ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ, ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε 

ηεξεί βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, φπσο ηζρχεη.  

 Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ 

ηνπ έξγνπ ηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζε εηδηθή κεξίδα θαζ΄ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα γηα δέθα (10) 

ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο 

επηρνξήγεζεο θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

εθφζνλ δεηεζεί ζρεηηθφο έιεγρνο.  

 Η επηρνξήγεζε θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζηελ εληζρπφκελε 

επηρείξεζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθρψξεζή ηεο ζε ηξίηνπο. Καη’ 

εμαίξεζε είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο επηρνξήγεζεο ζε Σξάπεδεο 

γηα ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ ηζφπνζνπ ηεο 

εθρσξνχκελεο επηρνξήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Γηα ηελ θαηαβνιή επηρνξήγεζεο (ηεο ππνιεηπφκελεο ή 

νιφθιεξεο), ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ 

κε φιεο ηηο επί κέξνπο ελέξγεηεο πνπ ζεσξήζεθαλ επηιέμηκεο θαη 

αλαθέξνληαη ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε ή ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 

ηεο.  

 ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο θαηά ηνπο ειέγρνπο φηη δελ ηεξνχληαη 

νη φξνη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, ν 

ΔΦΔΠΑΔ, θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκάηεπζεο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο γηα ηελ απέληαμε 

απφ ην Πξφγξακκα θαη ηελ επηζηξνθή απφ ηελ δηθαηνχρν 

επηρείξεζε ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη 



 

 

θαηαβιεζεί, πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ λφκηκσλ ηφθσλ απφ 

ηελ εθάζηνηε θαηαβνιή. 

 Κάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δχλαηαη λα 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλάθιεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη 

ηελ επηζηξνθή ηεο θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαηά 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). 

Αθνινπζνχλ δειαδή  νη δηαδηθαζίεο απέληαμεο απφ ην πξφγξακκα 

θαη ε δηθαηνχρνο επηρείξεζε επηζηξέθεη ην πνζφλ ηπρφλ 

θαηαβιεζείζαο επηρνξήγεζεο πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ 

λνκίκσλ ηφθσλ απφ ηελ εθάζηνηε θαηαβνιή. 

 

Β2.8 Παξάηαζε νινθιήξσζεο επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  

Οη Σειηθνί Γηθαηνχρνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπλ 

ηεθκεξησκέλε αίηεζε εμάκελεο παξάηαζεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 

ζηνλ ΔΦΔΠΑΔ ππφ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

 ε ζρεηηθή αίηεζε πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί πξηλ ηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη λα έρεη θαηαβιεζεί 

(εμνθιεκέλεο δαπάλεο) ην 50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ 

 Η παξάηαζε λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο. Πεξαηηέξσ 

παξάηαζε κέρξη 3 κήλεο δίλεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο (πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο) θαη εθφζνλ 

ππαίηηνο γηα ηελ θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ δελ 

είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ 

 

 

 



 

 

Β2.9 Σξνπνπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  

Οη Σειηθνί Γηθαηνχρνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηεθκεξησκέλε αίηεζε 

ζηνλ αξκφδην ΔΦΓ (ΔΦΔΠΑΔ) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπο επελδπηηθνχ 

ηνπο ζρεδίνπ ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ. Σν θάζε 

αίηεκα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.  

Σα ελ ιφγσ αηηήκαηα εγθξίλνληαη είηε απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ είηε απφ ηελ 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο. 

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο πνπ 

κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ, κε εμαίξεζε απηψλ πνπ αθνξνχλ ζην νηθνλνκηθφ 

θαη θπζηθφ αληηθείκελν ηεο επέλδπζεο, φπνπ είλαη δπλαηέο δχν κφλν 

ηξνπνπνηήζεηο.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή νπνηνπδήπνηε αηηήκαηνο 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ είλαη κε ηελ αηηνχκελε 

δηακφξθσζε ή ηξνπνπνίεζε λα κελ αιινηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο 

έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Πξφγξακκα θαζψο θαη ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζήο 

ηνπ. 

Οη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ 

ΑκεΑ, δελ δχλαηαη λα κεηαθέξνληαη ζε άιιε θαηεγνξία δαπαλψλ, νχηε 

λα κεηψλεηαη ην θφζηνο ηνπο κε κείσζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 

Β2.10 Οινθιήξσζε έξγσλ  

Η απφθαζε νινθιήξσζεο εθδίδεηαη απφ ηελ ΓΓΒ/ΤΠΟΙΑΝ θαη 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ ηεο πξάμεο, ηα 

νπνία έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηνλ ΔΦΔΠΑΔ. Η απφθαζε απηή ζα 

πεξηιακβάλεη πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ησλ νινθιεξσκέλσλ έξγσλ αλά 

πεξηθέξεηα, φπσο επσλπκία, ΑΦΜ, αξρηθά εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ 

θαη αλαινγνχζα δεκφζηα δαπάλε, ηειηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 



 

 

θαηαβιεζείζα δεκφζηα δαπάλε, θαζψο θαη εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 

επέλδπζεο.  

 

Β2.11 Τπνρξεψζεηο δεκνζηφηεηαο 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ν επελδπηήο 

ππνρξενχηαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ)1828/2006 ηεο Δ.Δ. λα 

ηνπνζεηήζεη ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο επηρείξεζεο ηνπ αλακλεζηηθή 

πηλαθίδα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΔΦΔΠΑΔ (www.efepae.gr) θαη ηεο ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ 

(www.e-kepa.gr).  

 

Β2.12 Παξαθνινχζεζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξάμεο  

Ο δηθαηνχρνο ηεο ελίζρπζεο ππνρξενχηαη ζηελ ηήξεζε ησλ φξσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε έληαμεο / ππαγσγήο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

νδεγνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπίζεο, ππνρξενχηαη ζηε δηαζθάιηζε φηη 

εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο, ε ελ ιφγσ πξάμε 

δελ έρεη ππνζηεί ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε:  

α) ε νπνία επεξεάδεη ηε θχζε ηεο ή ηνπο φξνπο πινπνίεζήο ηεο ή 

παξέρεη αδηθαηνιφγεην πιενλέθηεκα ζε επηρείξεζε ή δεκφζην 

θνξέα 

β) ε νπνία απνξξέεη είηε απφ αιιαγή ζηε θχζε ηεο θπξηφηεηαο 

ζηνηρείνπ ππνδνκήο είηε απφ ηε παχζε ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

 

Η παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ ησλ 

εληζρχζεσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε βάζεη ησλ 

http://www.efepae.gr/


 

 

ππνβιεζέλησλ απφ ην δηθαηνχρν δηθαηνινγεηηθψλ ή βάζεη δηαζηαχξσζεο 

ζηνηρείσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

 

Γηα ηε δηνηθεηηθή επαιήζεπζε ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη 

ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

 Γεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ ή δήισζε θνξνινγίαο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηζνινγηζκνχ. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ πξνβιέπεη ην 

θαζεζηψο ελίζρπζεο. 

Σν έληππν Δ7 (θαη γηα έλα έηνο απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ 

ζρεδίνπ) θαη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο. 

 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ηεο κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη 

νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο φξνπο απφθαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ 

παξφληνο νδεγνχ θπξψζεηο, φπσο ε αλαινγηθή κείσζε ή επηζηξνθή ηεο 

θαηαβιεζείζαο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. 

 

Η επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε, κέζσ ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ ή άιινπ 

πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζψπνπ, ππνβάιιεη ππνρξεσηηθά κε 

ειεθηξνληθφ ηξφπν ζηνλ  ΔΦΔΠΑΔ  Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/86, 

ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη δελ έρεη επέιζεη θακηά κεηαβνιή   γηα ηελ 

νπνία νθείιεη λα ηνλ ελεκεξψζεη .  

Οη κεηαβνιέο  γηα ηηο νπνίεο πξέπεη  λα ελεκεξψζεη  αθνξνχλ: 

 ηε δηαηήξεζε ή κε ηεο επέλδπζεο      

 ηελ ππάξρνπζα απαζρφιεζε       

 ηε δηαηήξεζε ζε ηζρχ ηπρφλ αλαγθαίσλ ζεκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ 

θ.η.ι.  



 

 

 ηελ ηήξεζε εηδηθψλ φξσλ ηεο Απφθαζεο Τπαγσγήο (π.ρ. Μεη. 

Κεθ. απαζρφιεζε θιπ.) . 

 ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθψλ φξσλ γηα ηελ πξφζιεςε πξφζζεηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, κέρξη θαη έλα έηνο απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 

 

Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη κεηαμχ 1εο θαη 30εο  Ινπλίνπ εθάζηνπ 

έηνπο θαη γηα 5 έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο. 

 

Θα γίλεηαη έιεγρνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ κε ππνβνιή 

δειψζεσλ απφ ππφρξενπο. Η ελεκέξσζε ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ζα 

γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κεηά ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο (30 Ινπλίνπ) κε ζρεηηθφ κήλπκα-ιίζηα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ 

αξκφδηνπ ρεηξηζηή.  

 

ε φζεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ππνβάιεη ηελ πξναλαθεξζείζα ππ. 

δήισζε ζα ηίζεηαη, κέζσ έγγξαθεο ή ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, ξεηή 

πξνζεζκία γηα ππνβνιή (π.ρ. 10 εκεξψλ) θαη πξνεηδνπνίεζε γηα έληαμή 

ηνπο ζε ζχζηεκα ηαθηηθνχ επηηφπηνπ έιεγρνπ ζε πεξηπηψζεηο κε 

ζπκκφξθσζεο.  

 

ε πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ζα δηελεξγείηαη επηηφπηνο έιεγρνο ζηηο 

θαη ζα εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε ειέγρνπ. Θα ζπληάζζεηαη έθζεζε 

ειέγρνπ θαη ζα επηβάιιεηαη «πνηλή» ζηηο πεξηπηψζεηο επηβεβαίσζεο κε 

ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ, ε νπνία δχλαηαη λα είλαη επηζηξνθή εληφθσο 

ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο ιεθζείζαο επηρνξήγεζεο κε φξνπο πνπ ζα 

θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε επηβνιήο «πνηλήο», θαηφπηλ ζρεηηθήο 

εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο.  

 



 

 

Τπάξρεη πξφβιεςε γηα ηε δηελέξγεηα Γεηγκαηνιεπηηθνχ δηνηθεηηθνχ ή/ 

θαη επηηφπηνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππέβαιαλ Γήισζε.  

Η ππεξεζία παξαθνινχζεζεο ζα ειέγρεη ην αμηφπηζην ηεο Τπεχζπλεο 

Γήισζεο, κέζσ ησλ θάησζη παξαζηαηηθψλ πνπ ζα πξνζθνκίδεη ε 

ειεγρφκελε επηρείξεζε : 

 Μεραλνγξαθηθφ δειηίν νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ επηρεηξήζεσλ θαη 

επηηεδεπκαηηψλ (Έληππν Δ3) 

 Οξηζηηθή Γήισζε Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ (έληππν Δ7), 

φπνπ πξνβιέπεηαη απαζρφιεζε σο ζηφρνο δηαηήξεζεο 

 Δλεκεξσκέλν Μεηξψν Παγίσλ (ζειίδα παγίσλ επέλδπζεο) φπνπ 

ζα αλαγξάθνληαη θαη απιά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ 

(π.ρ. εκέξεο ιεηη. ην παξειζφλ έηνο, πνζφηεηεο παξαγσγήο ε 

επεμεξγαζίαο θιπ. ). 

 Αληίγξαθα Πηζηνπνηεηηθψλ (επηθαηξνπνηεκέλα) πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

 Γειηίν Βηνκεραληθήο Κίλεζεο (ΓΒΚ), απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

ηεξνχλ βηβιία 3εο θαηεγνξίαο (Ν.858/1979). πκπιεξψλεηαη θαη 

ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

παξαθνινχζεζεο. 

 Άιια ζηνηρεία. 

 

Δπηπξφζζεηα, ζα δηελεξγείηαη δεηγκαηνιεπηηθφο επηηφπηνο έιεγρνο ζε 

ζηαζκηζκέλν δείγκα επηρεηξήζεσλ πνπ ππέβαιαλ  Γήισζε.  

Η ζηάζκηζε γίλεηαη κε βάζε ηελ αξρή φηη ν αξηζκφο ησλ επηηφπηα 

ειεγρφκελσλ επελδχζεσλ ζα είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 20% ηνπ αξηζκνχ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ δηνηθεηηθά (θαηά θαλφλα, νη επηρεηξήζεηο 

απηέο δε ζα ζπκπίπηνπλ κε φζεο ππέζηεζαλ δηνηθεηηθφ έιεγρν). 

 



 

 

Δάλ απφ ηνπο έιεγρνπο πξνθχςνπλ απνθιίζεηο, ε ππεξεζία 

παξαθνινχζεζεο δχλαηαη λα πξνβεί ζε: 

 πζηάζεηο ζπκκφξθσζεο ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα  

 Δλεξγνπνίεζε δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

επηρνξήγεζεο, κε φξνπο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

απφθαζε. 

 

Γ. Παξαδνηέα 

 

Γ.1 Καηάινγνο θπξηνηέξσλ παξαδνηέσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ελεξγεηψλ θαη 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ  

 

1. Γαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ 

 Σηκνιφγηα (θαη Proforma Ιnvoice ζε πεξίπησζε αγνξάο εμνπιηζκνχ 

απφ ην εμσηεξηθφ), Γειηία απνζηνιήο, θ.ι.π. παξαζηαηηθά κεηαθνξάο 

θαη αγνξάο εμνπιηζκνχ.  

 Απαιιαθηηθφ ΦΠΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο 

 Γηα πξνκήζεηα αγνξάο εμνπιηζκνχ απφ ην εμσηεξηθφ θαη αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο (πρ. Οδηθψο, κέζσ πινίνπ, θ.ι.π,)  CMR, 

Packing List, Documento di Transporto, Bill of Landing, θ.ι.π. 

 Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζε 

θπξηφηεηαο κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ κεραλήκαηνο  

 Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ CE θαη δήισζε ζπκκφξθσζεο 

ζπλνδεπφκελα κε ηερληθφ θάθειν ηνπ κεραλήκαηνο. Δπηπιένλ ησλ 

αλσηέξσ, κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην κεράλεκα είλαη 

ηδηνθαηαζθεπή απφ ηνλ πξνκεζεπηή απαηηείηαη θαη πιήξεο αλάιπζε 

θφζηνπο. 

 Δμνπιηζκφο ζε πιήξε ιεηηνπξγία πνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ 

ζεηξηαθψλ αξηζκψλ (επί ηνπ εμνπιηζκνχ, απφ ζπλνδεπηηθά ηερληθά 

θπιιάδηα θιπ) θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά θαη ζηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, 

ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. 

 Αληίγξαθν ζχκβαζεο Leasing εθφζνλ ε επηρείξεζε πξνρσξήζεη ζηελ 

αγνξά εμνπιηζκνχ κέζσ Leasing ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 

Οδεγφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δελ είλαη επηιέμηκε ε ρξήζε ηνπ Leasing γηα ηελ αγνξά 

ησλ παγίσλ εθηφο αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ε 



 

 

θπξηφηεηα ηνπο πεξηέιζεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. 

Πέξα απφ ηε ζχκβαζε κε ηελ Σξάπεδα ε επηρείξεζε κε ηε ιήμε ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηεο, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ ηα 

απαξαίηεηα παξαζηαηηθά (κηζζψκαηα, ηηκνιφγηα, εμνθιεηηθέο 

απνδείμεηο, παξαζηαηηθά εμφθιεζεο θιπ) θαζψο επίζεο βεβαίσζε ηεο 

Σξάπεδαο ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαη φηη ε 

θπξηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ πεξηέξρεηαη ζηελ επηρείξεζε. ε θάζε 

πεξίπησζε ε πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ αγνξάο παγίσλ κε Leasing ζα 

γίλεη κφλν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη φρη  

   ελδηάκεζα θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο απφθηεζεο ηεο θπξηφηεηαο  

    ησλ παγίσλ απφ ην Γηθαηνχρν θαη ηελ εγγξαθήο ηνπο ζην βηβιίν 

    παγίσλ ηνπ Γηθαηνχρνπ. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηηο δαπάλεο πξνκήζεηαο Φ/Β ζπζηεκάησλ θαη γεληθφηεξα 

εμνπιηζκνχ ΑΠΔ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκηζζνχλ πεξαηηέξσ: 

 

 Άδεηα εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο  

 Θεσξεκέλε ζχκβαζε απηνπαξαγσγνχ κε ηε ΓΔΗ  

 

2. Γαπάλεο πξνκήζεηαο ινγηζκηθνχ  

 Σηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο, ΣΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά κεηαθνξάο 

θαη αγνξάο ινγηζκηθνχ 

 Απαιιαθηηθφ ΦΠΑ γηα ηηο πεξηπηψζεηο απαιιαγήο 

 Άδεηεο ρξήζεο ινγηζκηθνχ (θαη γηα ηα Windows) ή νη αληίζηνηρεο 

βεβαηψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ άδεηα ρξήζεο 

 Αλάιπζε θφζηνπο θαη θχιια ηερληθήο εθπαίδεπζεο ζε πεξηπηψζεηο 

δαπαλψλ παξακεηξνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ. Γηα ηελ 

παξακεηξνπνίεζε δχλαηαη λα δεηεζεί θαη ηερληθή έθζεζε πεξηγξαθήο 

εξγαζηψλ. 

 Βεβαίσζε γηα ην θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζε 

θπξηφηεηαο κε αλαθνξά ζην serial number ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Λνγηζκηθφ ζε πιήξε ιεηηνπξγία πνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ 

ζεηξηαθψλ αξηζκψλ  θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηα αλαγξαθφκελα ζηα 

αληίζηνηρα παξαζηαηηθά θαη ζηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε γηα ην 

θαηλνπξγέο, ακεηαρείξηζην θαη πεξί κε παξαθξάηεζεο ηεο θπξηφηεηαο. 

 

3. Γαπάλεο θηηξηαθψλ επεκβάζεσλ 

 Σηκνιφγηα, Γειηία απνζηνιήο, ΣΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά 

θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ. 

 Οηθνδνκηθή άδεηα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ή φπνηα άιιε κνξθή 

έγθξηζεο εξγαζηψλ απαηηείηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. 



 

 

έγθξηζε γηα εξγαζίεο δφκεζεο κηθξήο θιίκαθαο) ή λφκηκε απαιιαγή 

είηε απφ Πνιενδνκία είηε κε Τ.Γ. ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο απφ Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ κέινπο ηνπ ΣΔΔ. 

 Σπρφλ ζρέδηα ηνπ ρψξνπ αλάινγα κε  ηηο δαπάλεο πνπ πινπνηήζεθαλ 

γηα ην έξγν. 

 Φσηνγξαθίεο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα. 

 Αληίγξαθν ηίηινπ ηδηνθηεζίαο κεηαγξακκέλνο ζην Τπνζεθνθπιαθείν. 

ε πεξίπησζε πνπ νη θηηξηαθέο επεκβάζεηο πινπνηεζνχλ ζε κε 

ηδηφθηεην ρψξν ηφηε πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί κηζζσηήξην ζπκβφιαην 

δηάξθεηαο 15 εηψλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. 

 πκβάζεηο εθηέιεζεο έξγνπ ζεσξεκέλεο απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Οη 

ζπκβάζεηο είλαη επίζεο ππνρξεσηηθέο γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

έθδνζεο ΣΠΤ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ (π.ρ. εγθαηάζηαζε 

ειεθηξνινγηθψλ, ηνπνζέηεζεο βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, θ.ι.π.). 

 Σερληθή έθζεζε κε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα. 

 Δπηκεηξήζεηο θαη αλαιπηηθφο πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο εξγαζηψλ. 

 Βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ αξκφδην κεραληθφ κέινπο 

ηνπ ΣΔΔ. 

 Γειηία απνζηνιήο πιηθψλ ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο απηεπηζηαζίαο. 

 Αλάιπζε θφζηνπο ζε πεξηπηψζεηο ηηκνιφγεζεο εξγαζηψλ εηδηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ. 

 Να έρνπλ νινθιεξσζεί νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. 

 

Οη δαπάλεο γηα αλέγεξζε ή/θαη επέθηαζε θηηξίνπ είλαη επηιέμηκεο κφλν 

φηαλ αθνξνχλ αλέγεξζε ή/θαη επέθηαζε θηηξίνπ ζε ΒΔ.ΠΔ. 

 

4. Γαπάλεο απφθηεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο ηερλνγλσζίαο (αλάινγα κε 

ην είδνο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απνθηάηαη) 

 Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά αγνξάο θαη κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο. 

 Θεσξεκέλεο ζπκβάζεηο ζηε ΓΟΤ. 

 Έθζεζε αλαθνξάο γηα ηελ ηερλνγλσζία πνπ απνθηήζεθε θαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ επηρείξεζε. 

 Σπρφλ άδεηεο ρξήζεο.  

 

5. Γαπάλεο ζπκβνχισλ & ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ (Αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πινπνηήζεθαλ): 

 Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΑΠΤ, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο θ.ι.π. παξαζηαηηθά 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 χκβαζε κε ηελ επηρείξεζε λνκίκσο ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα 

ΓΟΤ. 

 Αληίγξαθν κειεηψλ, εγρεηξηδίσλ (γηα δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα) 



 

 

 Ιζηνζειίδα ζε ιεηηνπξγία θαη αλάιπζε θφζηνπο απηήο. 

 

Οη κειέηεο αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ηελ πξφηαζε πνπ 

έρεη ππνβιεζεί θαη κε ηελ επηρείξεζε, σο πξνο ηα εξγαιεία αλάιπζεο θαη 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, σο πξνο ηελ νξγάλσζή ηνπο θαη σο πξνο ηελ 

θαηαλφεζε εθαξκνγήο ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ ππεχζπλν έξγνπ. 

 

Οη ηζηνζειίδεο αμηνινγνχληαη σο πξνο ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ηελ πξφηαζε 

πνπ έρεη ππνβιεζεί θαη κε ηελ επηρείξεζε, σο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο, σο πξνο ηηο ηερλνινγίεο ζρεδίαζήο ηνπο θαη σο 

πξνο ηε ρξήζε θαη επηζθεςηκφηεηά ηνπο. 

 

6. Γαπάλεο  πηζηνπνίεζεο  δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ  

 Σηκνιφγηα, ΣΠΤ, ΑΠΤ, θ.ι.π. παξαζηαηηθά  

 Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα.  

 

7. Γαπάλεο ζπκκεηνρήο ζε έθζεζε  

 Αληίγξαθν ηνπ Καηαιφγνπ Δθζεηψλ 

 Φσηνγξαθίεο πνπ ηελ έθζεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε  επηρείξεζε 

 Βεβαίσζε απφ ηνλ αξκφδην θνξέα δηνξγάλσζεο ηεο έθζεζεο φηη  ε 

επηρείξεζε έιαβε κέξνο ζηελ έθζεζε γηα πξψηε θνξά 

 

Γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν επηζεκαίλεηαη φηη : 

 

     Γηα φια ηα είδε ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δαπαλψλ, ε πινπνίεζε 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο 

θαηαγεγξακκέλεο πεξηγξαθέο θαη πνζφηεηεο ζηα αληίζηνηρα 

παξαζηαηηθά (ηηκνιφγηα πψιεζεο/ ππεξεζηψλ, απνδείμεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θιπ.) θαη ηηο πξνζθνξέο πνπ ππνβιήζεθαλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, θαηά ηελ έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη νη 

πνζφηεηεο πνπ ηηκνινγνχληαη θαη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε θαη 

ηηο ζρεηηθέο πξνζθνξέο. 

 Σα φξγαλα ειέγρνπ ηνπ ΔΦΔΠΑΔ θαηά ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ Φπζηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θξίλνπλ 

απαξαίηεην, γηα ηελ απφδεημε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο.  

 Οη δηθαηνχρνη ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ νκάδσλ 

ειέγρνπ, έρνληαο επηηφπνπ παξνπζία (ηνπιάρηζηνλ ηνπ Τπεπζχλνπ 

ηνπ Έξγνπ πνπ ζα νξηζηεί ζηε ζχκβαζε) θαη παξέρνληαο θάζε δπλαηφ 

ζηνηρείν, πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ππνβνεζά ηελ νξζή θαη αθξηβή 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. 



 

 

 Σα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη : 

      α) ζεσξεκέλα απφ ηε ΓΟΤ  

      β) εμνθιεκέλα ζην ζχλνιν ηνπο πξηλ ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ αλεμαξηήησο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζηε ζχκβαζε. ε 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην πνζφ πνπ ζα ππνβιεζεί είλαη κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν απφ ην αλαθεξφκελν ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ θαη δελ 

ππάξρεη άιιε απαίηεζε απφ ηα δχν κέξε ηφηε ζα πξνζθνκίδεηαη ιχζε 

ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ή Τ.Γ κε γλήζην ηεο ππνγξαθήο θαη απφ ηα 

δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζηηο νπνίεο ζα αλαγξάθεηαη φηη δελ ππάξρεη 

άιιε νηθνλνκηθή ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο απαίηεζε  

 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ησλ 

εληζρχζεσλ ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία ινγηζηηθά έγγξαθα θαηά πεξίπησζε 

(π.ρ. θαξηέιεο πξνκεζεπηψλ, θαξηέιεο ηακείνπ, θαξηέιεο ινγαξηαζκψλ, 

εμνθιεηηθέο απνδείμεηο, extrait, ΣΠΤ, ΓΑ, ΣΓΑ, παξαζηαηηθά 

κεηαθνξάο απφ εμσηεξηθφ, ζεσξεκέλα ηζνδχγηα, θ.ι.π.) γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηεο νξζήο πινπνίεζεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ. 

 

Γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

 

Η εμφθιεζε θάζε δαπάλεο (ηκεκαηηθή ή νιηθή), γηα λα είλαη επηιέμηκε, 

πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3842/2010 (ΦΔΚ 

58Α΄/23.04.2010) θαη κπνξεί λα γίλεη κφλν : 

1. Γηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ ρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ (κε ΦΠΑ), απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή κε 

κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

(φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζή ηνπο θαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ 

φςεσο ηεο εηαηξείαο). 

2. Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλνιηθήο αμίαο ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) 

επξψ θαη άλσ (κε Φ.Π.Α.), πνπ εθδίδνληαη γηα πψιεζε αγαζψλ ή παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, εμνθινχληαη απφ ηνπο ιήπηεο ηνπο, +αγνξαζηέο 

ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ, κέζσ ηξάπεδαο, κε εηαηξηθέο ρξεσζηηθέο ή 

πηζησηηθέο θάξηεο ή κέζσ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θαη κε επηηαγέο. Γελ 

επηηξέπεηαη εμφθιεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε κεηξεηά. 

1.Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή 

ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο θάησ ησλ 

ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΑ), εμνθινχληαη απεπζείαο ζηνλ 

πξνκεζεπηή κε κεηξεηά ή επηηαγέο ηεο επηρείξεζεο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ (φπνπ ζα απνδεηθλχεηαη ε εμφθιεζή ηνπο θαη κέζσ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ φςεσο ηεο εηαηξείαο). 



 

 

2. Φνξνινγηθά ζηνηρεία αμίαο ή ινηπά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή 

ζπληάζζνληαη αληί θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ 

ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ (κε ΦΠΑ), ηα νπνία εθδίδνληαη γηα 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηηεδεπκαηηψλ εμνθινχληαη κέζσ επαγγεικαηηθψλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ εθδφηε-πσιεηή αγαζψλ ή ππεξεζηψλ θαη 

ηνπ ιήπηε ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ή επηηαγψλ πνπ εμνθινχληαη κέζσ 

ησλ ηδίσλ ινγαξηαζκψλ. 

 

Γηα ηα αλσηέξσ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά είλαη :  

 Έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε 

ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρνπ) πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ πξέπεη λα έρεη 

εμνθιεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ηεο ζπκβαηηθήο εκεξνκελίαο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο 

απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην έληππν θίλεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ φςεσο (extrait) ηεο επηρνξεγνχκελεο επηρείξεζεο, ή 

βεβαίσζε ηεο ηξάπεδαο φηη έρεη εμνθιεζεί (αξηζκφο επηηαγήο- 

εκεξνκελία-πνζφ) (β) θσηναληίγξαθν ηνπ ζψκαηνο ηεο επηηαγήο, (γ) 

απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή 

(ινγαξηαζκφο 50) 

 Καηάζεζε κεηξεηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ  πξνκεζεπηή, 

απφ ηνλ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο (δηθαηνχρν). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) ην αληίγξαθν θαηάζεζεο ηνπ 

πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν ζα θαίλεηαη σο 

δηθαηνχρνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ν πξνκεζεπηήο ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πξνο ηνλ ιήπηε ηεο Δλίζρπζεο (δηθαηνχρν),  ν θαηαζέηεο – 

επελδπηήο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ, 

(β) θαξηέια ηακείνπ (ινγαξηαζκφο 38) ή/θαη extrait εηαηξηθνχ 

ινγαξηαζκνχ απφ φπνπ ζα δηαπηζηψλεηαη ε αλάιεςε ησλ κεηξεηψλ, 

(γ) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη (δ) θαξηέια πξνκεζεπηή 

(ινγαξηαζκφο 50) 

 Μεηαθνξά απφ ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ιήπηε ηεο ελίζρπζεο 

(δηθαηνχρνπ) ζε εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή. Γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ: (α) αληίγξαθν 

ηνπ εγγξάθνπ ηεο ηξάπεδαο γηα κεηαθνξά ρξεκάησλ φπνπ θαίλνληαη 

ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ (β) απφδεημε είζπξαμεο ηνπ 

πξνκεζεπηή (γ) θαξηέια πξνκεζεπηή (ινγαξηαζκφο 50) 

 Έθδνζε Σξαπεδηθήο Δπηηαγήο απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε 

πξνο ηνλ  πξνκεζεπηή. Πξφθεηηαη γηα επηηαγέο πνπ εθδίδνληαη απφ 

λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ Διιάδα ηξάπεδα, κε αληίζηνηρε θαηάζεζε 

κεηξεηψλ ζηελ ηξάπεδα απφ ηελ επηρνξεγνχκελε επηρείξεζε. Γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο πιεξσκήο απνδεηθηηθά εθηφο ησλ άιισλ (π.ρ. 

θαηαζεηήξην) απνηεινχλ ηα έγγξαθα ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ έθδνζε ηεο 



 

 

επηηαγήο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή, αληίγξαθν θαη θσηνηππία ηνπ 

ζψκαηνο ηεο αληίζηνηρεο επηηαγήο 

 Δίλαη δπλαηή θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 

(π.ρ. ειεθηξνληθή θαηάζεζε) γηα ηηο εμνθιήζεηο ησλ παξαζηαηηθψλ 

αξθεί λα πξνζθνκηζηεί ζθξαγηζκέλν απφ ηελ Σξάπεδα έληππν θίλεζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ (extrait) (δχλαηαη λα δεηνχληαη θαη ηα 

αληίγξαθα ηεο ειεθηξνληθήο ζπλαιιαγήο ζθξαγηζκέλα απφ ηελ 

Σξάπεδα) θαη ζπλαθή κε ηηο σο άλσ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

 Γελ επηηξέπεηαη θαηαθεξκαηηζκφο ηεο δαπάλεο πνπ νδεγεί ζε 

απνθπγή ηεο παξαπάλσ ππνρξέσζεο (δειαδή δελ επηηξέπεηαη 

ηκεκαηηθή πιεξσκή ηηκνινγίνπ, κε ζθνπφ ηελ κεηάπησζε ζε 

κηθξφηεξε θαηεγνξία ηξφπνπ εμφθιεζεο δαπαλψλ). 

 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ηξφπνπο εμφθιεζεο δαπαλψλ απαηηνχληαη νη 

αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο.  

 

Δπηπξφζζεηα επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη : 

 Γελ ζεσξνχληαη επηιέμηκεο νη εμήο δαπάλεο: (α) Γαπάλεο κηζζνδνζίαο 

πξνζσπηθνχ (εθηφο θαη εάλ αθνξνχλ δαπάλεο πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ, 

ελνίθηα θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, (β) Γαπάλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξηλ απφ ηνλ ρξφλν έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο 

δαπαλψλ, δειαδή ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο γηα ζπκκεηνρή 

ζην παξφλ Πξφγξακκα (γ) Γαπάλεο γηα αγνξά νηθνπέδσλ. 

 Γελ είλαη επηηξεπηή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ε εμφθιεζε 

δαπαλψλ κε επηηαγέο ηξίησλ. 

 Γελ είλαη επηιέμηκνο ν ΦΠΑ.  

 Γελ είλαη επηιέμηκνη νη ρξεσζηηθνί ηφθνη, νη πξνκήζεηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα έμνδα ζπλαιιάγκαηνο θαη 

ρξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαζψο θαη ηα ινηπά θαζαξά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 Σν ζχλνιν ησλ πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ζε ρξφλν 

πξνγελέζηεξν ηεο  εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

 Όιεο νη εηαηξείεο-πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο δαπάλεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ εηαηξηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. 

ε πεξίπησζε θαηαζέζεσλ ζε πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ θαη φρη 

εηαηξηθφ (εμαηξνχληαη νη πξνκεζεπηέο πνπ είλαη αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο) δελ ζα πηζηνπνηνχληαη νη ελ ιφγσ δαπάλεο. 

 Γελ είλαη επηηξεπηή ε εμφθιεζε ηνπ πξνκεζεπηή κέζσ ινγαξηαζκψλ 

θαη παξαζηαηηθψλ ησλ κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Σηκνιφγηα πνπ είλαη μελφγισζζα (εθηφο αγγιηθήο) θαη δπζθνιεχνπλ 

ηελ απφθαζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο κπνξεί λα δεηεζεί ε 

κεηάθξαζε ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα απφ επίζεκν θνξέα. 



 

 

 ε πεξηπηψζεηο πξνκεζεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ ζα πξνζθνκίδνληαη γηα 

ηελ πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα (φπσο 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΙV), ην απαηηνχκελν πξνηηκνιφγην 

(Proforma Invoice) θαη ηα αληίζηνηρα ηξαπεδηθά εκβάζκαηα. Γειαδή: 

 Δληνιή έθδνζεο εληάικαηνο/γξακκάηην είζπξαμεο φπνπ λα 

αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ εμνθινχκελνπ 

παξαζηαηηθνχ  

 Swift φπνπ λα αλαγξάθεηαη ν δηθαηνχρνο θαζψο θαη ν αξηζκφο ηνπ 

εμνθινχκελνπ παξαζηαηηθνχ. 

εκεηψλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά θαηλνχξηνπ, ζπγρξφλνπ 

κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε θαζαξή αμία 

αγνξάο ππεξβαίλεη ηηο 70.000 επξψ γηα θάζε κεράλεκα ή ινηπφ 

εμνπιηζκφ, ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

αγνξά ηνπ απφ ηνλ θνξέα ηεο επέλδπζεο πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. ε πεξίπησζε δε πνπ ε αγνξά ηνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ άιιε επηρείξεζε, ε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο 

γίλεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα παξαζηαηηθά αγνξάο ηνπ 

ζπλνδεχνληαη ζε θάζε πεξίπησζε:  

 απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ παξαζηαηηθψλ πψιεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεραλήκαηνο ή ινηπνχ εμνπιηζκνχ απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ νίθν πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο 

θαη 

 απφ βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο 

πξνκεζεπηήο απνηειεί λφκηκν αληηπξφζσπν ηνπ θαη φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο είλαη θαηλνχξγηνο.  

Γηα ηε ιήςε επελδπηηθνχ δαλείνπ: 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο δαλείνπ 

κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο Σξάπεδαο. 

 

Γεληθά ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα θάησζη : 

 Απαγνξεχεηαη ε ζχλαςε δαλείνπ πνπ δελ αθνξά ηελ ίδηα ηελ πξάμε. 

 Απαγνξεχεηαη ε ζχλαςε δαλείνπ κε θεθάιαην θίλεζεο. ε πεξίπησζε 

ρξήζεο αλνηθηνχ αιιειφρξενπ ινγαξηαζκνχ ζα πξέπεη ην δάλεην λα 

αθνξά ζε πξφζζεηε πξάμε ζηνλ ελ ιφγσ ινγαξηαζκφ, απφ ηελ νπνία 

λα πξνθχπηεη φηη ην δάλεην πξννξίδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο, κε ζαθή αλαθνξά ησλ φξσλ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ. 

 ε θάζε πεξίπησζε θαη ππνρξεσηηθά ειέγρεηαη ην πεξηερφκελν ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ σο πξνο ηελ νξζφηεηά ηεο. 

 

 

 

 

 



 

 

ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΓΓΡΑΦΔ 

 

1) ΒΗΒΛΗΑ Γ΄ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

Γηα θάζε ηηκνιφγην θαζψο θαη γεληθφηεξα παξαζηαηηθφ έθδνζεο ή 

πιεξσκήο δεηείηαη      α) ε αληίζηνηρε Καξηέια Πξνκεζεπηή (Αλαιπηηθφ 

Καζνιηθφ - ινγαξηαζκφο       (50). Η θαξηέια πξνκεζεπηή δείρλεη φιεο 

ηηο θηλήζεηο (ζπλαιιαγέο) ηεο        επηρείξεζεο κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

πξνκεζεπηή.  

β) Με νδεγφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ηηκνινγίνπ απφ ηελ Καξηέια 

Πξνκεζεπηή ειέγρεηαη ην Γεληθφ Ηκεξνιφγην ή Ηκεξνιφγην Γηαθφξσλ 

Πξάμεσλ (αζεψξεην) γηα λα δηαπηζησζεί ε δηπιή θαηαρψξεζε ηνπ 

ηηκνινγίνπ/ παξαζηαηηθνχ έθδνζεο (ζπκςεθηζηηθή εγγξαθή) θαζψο θαη 

ηηο εγγξαθέο εμφθιεζήο ηνπ. 

β1)ε πεξίπησζε εμφθιεζεο κε ηξαπεδηθή θαηάζεζε ρξεψλεηαη ν 

ινγαξηαζκφο ηνπ πξνκεζεπηή θαη πηζηψλεηαη ν  ινγαξηαζκφο ηακείνπ 

(ινγαξηαζκφο 38 )  

Δπίζεο ειέγρεηαη ην αληίγξαθν ηνπ θαηαζεηεξίνπ απφ ηελ ηξάπεδα. 

β2)ε πεξίπησζε εμφθιεζεο κε κεηαθνξά απφ ην ινγαξηαζκφ φςεσο ηνπ 

δηθαηνχρνπ ζην ινγαξηαζκφ φςεσο ηνπ πξνκεζεπηή ρξεψλεηαη ν  

ινγαξηαζκφο ηνπ πξνκεζεπηή θαη πηζηψλεηαη ν  ινγαξηαζκφο φςεσο 

(ινγαξηαζκφο 38.3 )  

Δπίζεο ειέγρεηαη ην αληίγξαθν ηεο κεηαθνξάο ηνπ πνζνχ απφ ηελ 

ηξάπεδα. Αλ ε κεηαθνξά έρεη γίλεη ειεθηξνληθά ειέγρεηαη ε ζρεηηθή 

εθηχπσζε θαη ην extrait ηεο ηξάπεδαο. 

β3) ε πεξίπησζε εμφθιεζεο κε επηηαγή δεηείηαη θσηνηππία ηεο 

επηηαγήο θαζψο θαη ηεο απφδεημεο είζπξαμεο επηηαγήο/ πηλάθην 

παξάδνζεο-παξαιαβήο επηηαγήο απφ ηνλ δηθαηνχρν ή ηνλ πξνκεζεπηή 

(ζηελ νπνία θαίλνληαη ν αξηζκφο επηηαγήο, ε εκεξνκελία ιήμεο, ην 

πνζφ). 

Γηα ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε ηεο εμφθιεζεο κε επηηαγέο δεηείηαη ε 

εγγξαθή έθδνζεο ηεο επηηαγήο (ινγαξηαζκνί 50-53.90) θαζψο θαη ηεο 

εμφθιεζεο ηεο επηηαγήο (ινγαξηαζκνί  53.90-38.03) κε ηε βνήζεηα θαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ αληηγξάθνπ θίλεζεο ινγαξηαζκνχ εμφθιεζεο επηηαγήο 

(extrait). 

 

πλήζεηο ινγαξηαζκνί ηνπ γεληθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ 

 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

11.00 Κηηξηαθά 

12.00 Μεραλήκαηα 

14.00 Έπηπια, ππνινγηζηέο 

38.00 Σακείν 



 

 

38.03 Καηαζέζεηο φςεσο 

50.00 Πξνκεζεπηήο 

50.05 Πξνθαηαβνιή ζε πξνκεζεπηή 

52.02 Γάλεην απφ ηξάπεδα 

53.00 Πηζησηέο Γηάθνξνη 

53.90 Μεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο  

54.00 ΦΠΑ 

54.04 Φφξνο ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ 

61.00 χκβνπινο, κειέηε 

81.00 πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 

36.00 Μεηαβαηηθφο ινγαξηαζκφο (έμνδα 

επφκελσλ ρξήζεσλ 

 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, ν ειεγθηήο δχλαηαη λα αληηκεησπίζεη 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ αθνινπζείηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία φπσο 

π.ρ. εγγξαθή ηεο επηηαγήο απεπζείαο κε εγγξαθή εμφθιεζεο ή θαη ρξήζε 

άιινπ ινγαξηαζκνχ ηνπ γεληθνχ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ ζε ζρέζε κε απηνχο 

πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Καη νη δχν πεξηπηψζεηο 

αληηκεησπίδνληαη κε γλψκνλα φηη έρεη εμαζθαιηζηεί επαξθήο δηαδξνκή 

ειέγρνπ θαη ηθαλνπνίεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

γ) Βηβιίν-Μεηξψν παγίσλ (αζεψξεην), φπνπ ειέγρεηαη ε εγγξαθή φισλ 

ησλ παγίσλ πνπ αθνξνχλ ην έξγν. 

 

ΒΗΒΛΗΑ Β’ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

 

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ βηβιίσλ δεηείηαη : 

 

α) Αληίγξαθν αζεψξεηεο θαηάζηαζεο Δζφδσλ – Δμφδσλ γηα ην ζχλνιν 

ηνπ κήλα φπνπ ππάξρεη ε εγγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ παξαζηαηηθνχ ηνπ 

έξγνπ. 

β) Αληίγξαθν ζεσξεκέλεο ζπγθεληξσηηθήο θαηάζηαζεο κήλα απφ ην 

βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζρεηηθή δηαζηαχξσζε κε 

ηελ αληίζηνηρε αζεψξεηε θαηάζηαζε. 

Δθφζνλ ε επηρείξεζε δηαηεξεί βηβιία Β’ θαηεγνξίαο εμ’ αξρήο 

ζεσξεκέλα (παιαηνχ ηχπνπ Β’ θαηεγνξίαο) ν έιεγρνο πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηελ ζεσξεκέλε θαηάζηαζε. 

γ) Βηβιίν-Μεηξψν παγίσλ (αζεψξεην), φπνπ ειέγρεηαη ε εγγξαθή φισλ 

ησλ παγίσλ πνπ αθνξνχλ ην έξγν. 

 

ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 



 

 

 

 Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά ζεσξνχληαη ηα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα 

πψιεζεο ή παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ επηρείξεζε 

ή έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο φπσο απνδείμεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θ.ι.π. 

 ην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηείηαη ε εμφθιεζε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηα παξαζηαηηθά 

δαπαλψλ, νπφηε απηά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα θαηάιιεια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε επσλπκία/ ΑΦΜ ηνπ 

πξνκεζεπηή, λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία 

(ε πεξηγξαθή λα είλαη ζπκβαηή κε ηελ αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζηελ αληίζηνηρε ζχκβαζε) θαη νη πνζφηεηεο (ή δηάξθεηα 

ππεξεζηψλ).  

 Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο εμνπιηζκνχ, λα αλαγξάθνληαη νη 

αληίζηνηρνη θσδηθνί αξηζκνί ζεηξάο (serial numbers) φισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ, ην είδνο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην 

αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή 

ηνπ. 

 Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ινγηζκηθνχ-εθαξκνγψλ, λα αλαγξάθνληαη 

θαηά πεξίπησζε νη θσδηθνί αξηζκνί ζεηξάο (serial numbers) ή αδεηψλ 

ρξήζεο (license numbers) ή θσδηθνί πειάηε (customer numbers) απφ 

ηελ αληίζηνηρε βάζε πειαηψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλή θαη δηαρσξίζηκα ηα 

ηκήκαηα ησλ δαπαλψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλείο ή λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ 

ζαθψο νη θαζαξέο αμίεο ρσξίο ΦΠΑ. 

  Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ηεο επηρείξεζεο λα ππάξρνπλ εμνθιεηηθέο 

απνδείμεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα Βηβιίσλ 

θαη ηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

πξάμεσλ.  

 Οη δηθαηνχρνη νθείινπλ λα εγγξάθνπλ  ππνρξεσηηθά ζην κεηξψν 

παγίσλ ηνλ απνθηνχκελν εμνπιηζκφ/ ινγηζκηθφ θαζψο θαη ηηο 

εξγαζίεο γηα ηηο δαπάλεο ησλ θηηξηαθψλ επεκβάζεσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 Οη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε επαξθήο 

δηαδξνκή ειέγρνπ (λα είλαη ζαθήο θαη δηαρσξίζηκε θάζε δαπάλε 

κέρξη επηπέδνπ Καηεγνξίαο Γαπαλψλ γηα θάζε παξαζηαηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ πιεπξάο πξνκεζεπηψλ). 

 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε δαπαλψλ πξφζζεηνπ πξνζσπηθνχ δεηνχληαη: 



 

 

 Έληππν Δ7 

 Καηαζηάζεηο επηζεψξεζεο εξγαζίαο 

 Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε 

 Αλαγγειία πξφζιεςεο 

 Βεβαίσζε ΟΑΔΓ φηη ν εξγαδφκελνο δελ είρε θαλνληθή ακεηβφκελε 

απαζρφιεζε θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο 6 κήλεο 

 Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δπν φςεσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ηνπ 

εξγαδφκελνπ 

 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ εξγαδφκελνπ φηη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε (ISCED 3), 

φηη δεη κφλνο, έρνληαο ηε θξνληίδα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εμαξηψκελσλ 

κειψλ.  

 Μηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο 

 Απνδείμεηο είζπξαμεο κηζζνδνζίαο 

 Γεληθφ Ηκεξνιφγην (αζεψξεην) ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ηε ζρεηηθή 

ινγηζηηθή εγγξαθή. Δλδεηθηηθά: 

60.00.000 Σαθηηθέο Απνδνρέο  

60.03.000 Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο ΙΚΑ  

                                                   55.00.000 ΙΚΑ Σξέρνπζα Υξήζε  

                                                   54.03.000 Φ.Μ.Τ  

                                                   53.00.001 Απνδνρέο Πιεξσηέεο  

Όηαλ γίλεηαη εμφθιεζε ηεο κηζζνδνζίαο ηφηε αθνινπζεί ε εγγξαθή : 

53.00.001 Απνδνρέο Πιεξσηέεο  

                                                   38.00.000 Σακείν  

 

 

 

Γ.2 Καηάινγνο θπξηνηέξσλ παξαδνηέσλ γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ  Έξγνπ 
 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο απαηηνχληαη: 

 Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θαη Απνδεηθηηθφ 

αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ή  

o Βεβαίσζε παξαθξάηεζεο (απφδνζεο) θφξσλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.  

 χκβαζε εθρψξεζεο επηρνξήγεζεο κε ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ 

ίδξπκα, εθφζνλ έρεη γίλεη εθρψξεζε 

 Πξαθηηθφ φπνπ δειψλεηαη φηη δελ έρεη εθρσξεζεί ε επηρνξήγεζε, 

εθφζνλ δελ έρεη γίλεη εθρψξεζε. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Δ.Π.Δ. 

o Τπεχζπλε δήισζε απφ δηαρεηξηζηή γηα Δ.Δ. & Ο.Δ, αηνκηθή 

επηρείξεζε 



 

 

 Σπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη 

ΦΔΚ 

 Βεβαίσζε ηεο νηθίαο Ννκαξρίαο πεξί κε πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζεο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε πηψρεπζεο θαη κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε 

 Πηζηνπνηεηηθφ κε ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

 Γηα νξηζκφ εθπξνζψπνπ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, εθφζνλ δελ έρεη 

γίλεη εθρψξεζε. 

o Πξαθηηθφ Γ.. γηα Α.Δ 

o Πξαθηηθφ Γ.. ζηηο Δ.Π.Δ. 

o Πιεξεμνχζην ή εμνπζηνδφηεζε απφ ην δηαρεηξηζηή γηα Δ.Δ. 

θαη Ο.Δ. 

 Μεηνρηθή ζχλζεζε θαη ζχλζεζε ηνπ Γ.. 

 Αζεψξεην ηηκνιφγην επηρνξεγήζεσλ § 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 

186/26-5-92) 

 Απφδεημε παξαιαβήο ηεο επηηαγήο εθφζνλ ε πιεξσκή γίλεηαη κε 

επηηαγή ή απφδεημε είζπξαμεο αλ γίλεη απεπζείαο θαηάζεζε ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ δηθανχρνπ. 

 Έληππν Δ7 ηεο θαη ζεσξεκέλεο θαηαζηάζεηο ηεο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζίαο.  

 

ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο πξνθαηαβνιήο, πέξαλ ησλ αλσηέξσ αηηείηαη 

ε ππνβνιή ηζφπνζεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο. 

ηελ πεξίπησζε θαηαβνιήο ηεο ηειηθήο δφζεο ηεο δεκφζηαο δαπάλεο, 

πέξαλ ησλ αλσηέξσ, απαηηείηαη ε ππνβνιή ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο ελ ηζρχ. 
 

Γ. Φφξκα αηηήκαηνο ιήςεο πξνθαηαβνιήο 

 
Δθφζνλ ν δηθαηνχρνο επηζπκεί λα ιάβεη σο πξνθαηαβνιή κέξνο ή ην 

ζχλνιν ηεο επηρνξήγεζεο, ππνβάιεη ην αίηεκά ηνπ ειεθηξνληθά, 

ζπκπιεξψλνληαο ηελ  παξαθάησ θφξκα: 

 

1. Γενικά τοιχεία αιτιματοσ 
 
1.1 τοιχεία ζνταξθσ πράξθσ  
 
  

ΚΪΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΕΝΔΤΗ)  
ΕΠΪΝΤΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΤΨΟΤ  

ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ  



 

 

ΕΠΙΨΕΙΡΗΗ(ΔΙΚΑΙΟΤΨΟΤ) 
 
ΕΠΙΨΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ  
ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΗ 
(ΕΠΕΝΔΤΗ) 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΣΚ  
ΑΧΜ ΔΙΚΑΙΟΤΨΟΤ  

ΔΟΤ  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΪΠΟ   
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΨΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟ 
ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟ (€) 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ 
ΨΡΗΜΑΣΟΔΗΣΗΗ (€) 

 

Σθλζφωνο Επικοινωνίασ   

Kινθτό Σθλζφωνο  
Fax   

e-mail   

 
 
1.2 τοιχεία Αιτιματοσ  Προκαταβολισ 
 
ΜΕΓΙΣΟ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟ 
ΤΩΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ (€) 

Προςυμπλθρωμζνο από το 
ΠΚΕ Επιχειρθςιακόσ ζλεγχοσ 
όχι μεγαλφτερο του 50% τθσ 
εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ 
χρθματοδότθςθσ 

ΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΤΩΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ (€) 
 

Επιχειρθςιακόσ ζλεγχοσ όχι 
μεγαλφτερο του 50% τθσ 
εγκεκριμζνθσ δθμόςιασ 
χρθματοδότθςθσ 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΔΙΚΑΙΟΤΨΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΚΑΙ 
ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΨΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕΪ ΠΙΣΪΗ ΣΟΤ 
ΕΣΑΙΡΙΚΟΤ ΣΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

Ονομαςία Σράπεηασ 

ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 
IBAN 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Από το ΠΚΕ  



 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ 
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΑΚΕΛΟΤ 
ΑΙΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ AΠΟ 
ΕΧΕΠΑΕ 

Από το ΠΚΕ από το πεδίο του 
Πρωτοκόλλου 

 
 
 

2.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ ΑΙΣΘΜΑΣΟ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΘ  
 
 

2.1 Εκτυπωμζνο αίτθμα λιψθσ 
προκαταβολισ με ςφραγίδα τθσ 
επιχείρθςθσ και υπογραφι από το 
Νόμιμο Εκπρόςωπο αυτισ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 

2.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Προκαταβολισ  
(Εάν απαντιςει ΝΑΙ τότε κα 
εμφανίηεται ο παρακάτω πίνακασ) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Αρικμόσ 
Εγγυθτικισ 
επιςτολισ 

 

Σράπεηα ζκδοςθσ 
εγγυθτικισ 
επιςτολισ 
 

 

Ημερομθνία 
ζκδοςθσ 
εγγυθτικισ 
επιςτολισ 
 

 

Τπερ ποιου 
εκδόκθκε θ 
εγγυθτικι 

 

Διάρκεια ιςχφοσ 
εγγυθτικισ 
επιςτολισ 

 

Υψοσ εγγυθτικισ 
επιςτολισ  

 



 

 

Παρατθριςεισ  
 
 
 
 
 

2.3 Συχόν τροποποιιςεισ του καταςτατικοφ 
ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ (και ΦΕΚ 
προκειμζνου για ΑΕ και ΕΠΕ)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 

2.4 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 
(Νομαρχία για ΑΕ και πρωτοδικείο για τισ  
υπόλοιπεσ εταιρείεσ) περί μθ περαιτζρω 
τροποποίθςθσ καταςτατικοφ εφόςον δεν 
ζχουν πραγματοποιθκεί τροποποιιςεισ) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ 
ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 
2.5 Πιςτοποιθτικό μθ πτϊχευςθσ  ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 

2.6 Πιςτοποιθτικό μθ υποβολισ αίτθςθσ 
για πτϊχευςθ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 

2.7 Πιςτοποιθτικό μθ κζςθσ ςε εκκακάριςθ ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 
 
 



 

 

2.8 Πιςτοποιθτικό μθ κζςθσ ςε 
αναγκαςτικι διαχείριςθ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 
2.9 Αποδεικτικό φορολογικισ 

ενθμερότθτασ ι Βεβαίωςθ 
παρακράτθςθσ (απόδοςθσ) φόρων 
 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 
 

2.10 Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ 
ενθμερότθτασ ι Βεβαίωςθ απόδοςθσ 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 
 

2.11 Μετοχικι ςφνκεςθ και ςφνκεςθ 
Διοικθτικοφ ςυμβουλίου  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 
 
 



 

 

2.12 Πρακτικό όπου δθλϊνεται ότι δεν ζχει 
εκχωρθκεί θ επιχοριγθςθ, εφόςον δεν ζχει 
γίνει εκχϊρθςθ, ωσ εξισ: 
 

o Πρακτικό Δ.. για Α.Ε. 
o Πρακτικό Γ.. για Ε.Π.Ε. 
o Τπεφκυνθ διλωςθ από διαχειριςτι για 

Ε.Ε., Ο.Ε και ατομικι επιχείρθςθ, 
διαφορετικά 

o φμβαςθ εκχϊρθςθσ με Σράπεηα ι 
άλλο πιςτωτικό ίδρυμα 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 
 

2.13 Ακεϊρθτο τιμολόγιο επιχορθγιςεων 

§3 του άρκρου 12 ΠΔ 186/26-5-92  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
Παρατθριςεισ 
 

 

 
Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

(Ονοματεπϊνυμο/ Τπογραφι/ φραγίδα Δικαιοφχου) 
 

 

 

Δ. Φφξκεο αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο  
 

Ο Γηθαηνχρνο, αλάινγα κε ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ έρεη επηζπκεί, επηιέγεη 

γηα επεμεξγαζία θαη ππνβνιή έλα απφ ηα αθφινπζα αηηήκαηα: 

 

Δ.1 Αίηεκα αιιαγήο έδξαο  

 
Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πεδία: 

 
Δίδνο ηξνπνπνίεζεο : Αιιαγή Έδξαο  
Α/Α :  

Σν πεδίν «Δίδνο ηξνπνπνίεζεο» είλαη πξνζπκπιεξσκέλν απφ ην 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή επηινγή . 



 

 

Σν πεδίν «Αξηζκφο αηηήκαηνο» πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Κσδηθφο πξφηαζεο  

Έλαξμε πινπνίεζεο έξγνπ 13/07/2011 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ  
  
Σα παξαπάλσ πεδία είλαη πξνζπκπιεξσκέλα απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη 

κφλν γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 

 Απσική έδπα Νέα έδπα  

          

Πεξηθέξεηα 
  

Ννκφο  
 

Γήκνο  
 

Σνπνζεζία  
 

Γηεχζπλζε  
 

Σαρ. Κψδηθαο  
 

Σειέθσλν 

επηθνηλσλίαο 

 
 

Fax  
 

e-mail  
 

Αξκφδηα 

ΓΟΤ 

 
 

 

 

 

Σα πεδία ηεο Αξρηθήο Έδξαο είλαη πξνζπκπιεξσκέλα απφ ην Σερληθφ 

Παξάξηεκα. Σα πεδία ηεο Νέαο Έδξαο/επελδπηήο ζπκπιεξψλνληαη απφ 

ηνλ επελδπηή. 

 
Σεκμηρίωζη επενδσηή: 

 

 



 

 

 

Δπιζσναπηόμενα έγγραθα: 

 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία. 

 

1)Διέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ 

2 Δκθαλίδεηαη ζαλ πιεξνθνξία-επηζήκαλζε «Κάζε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο 

πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ 

έξγνπ» 

3)Όηαλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, εκθαλίδεηαη 

ζρεηηθή πιεξνθνξία-επηζήκαλζε. 

 

 
 

Τπνγξαθή- θξαγίδα Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

 
 

 

 

 
Δ.2 Αίηεκα αιιαγήο ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο  

 
Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πεδία: 

 
Δίδνο ηξνπνπνίεζεο : Αιιαγή ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο 
Α/Α :  

 

Σν πεδίν «Δίδνο ηξνπνπνίεζεο» είλαη πξνζπκπιεξσκέλν απφ ην 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή επηινγή.  

Σν πεδίν «Αξηζκφο αηηήκαηνο» πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

 

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Κσδηθφο πξφηαζεο  

Έλαξμε πινπνίεζεο έξγνπ 13/07/2011 



 

 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ  

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη πξνζπκπιεξσκέλα απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη 

κφλν γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 

  

 Απσικόρ ηόπορ ςλοποίηζηρ 
 
Νέορ ηόπορ ςλοποίηζηρ 
 
  

Πεξηθέξεηα   

Ννκφο   

Γήκνο   

Σνπνζεζία   

Γηεχζπλζε   

Σαρ. Κψδηθαο   

Σειέθσλν 

επηθνηλσλίαο 
  

Fax   

e-mail   

Αξκφδηα 

ΓΟΤ 
  

 

Σα πεδία «Αξρηθφο ηφπνο πινπνίεζεο» είλαη πξνζπκπιεξσκέλα απφ ην 

Σερληθφ παξάξηεκα. Σα πεδία ηνπ Νένπ Σφπνπ πινπνίεζεο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ επελδπηή.  

 

Υξεκαηνδνηηθφ ζρήκα 

 

 Βάζεη έγθξηζεο Βάζεη αηηήκαηνο 

ηξνπνπνίεζεο 
Αξρηθφ Σερληθφ 

Παξάξηεκα 

Ηζρχνλ Σερληθφ 

Παξάξηεκα 

 Σηκέο Πνζνζηά Σηκέο Πνζνζηά Σηκέο Πνζνζηά 

1.Δπηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο 

Α. Ίδηα 

πκκεηνρή 
      

Β.       



 

 

Σξαπεδηθφο 

Γαλεηζκφο 

Γ. Αηηνχκελε 

Δπηρνξήγεζε 
      

Αηηνχκελνο 

Πξνυπνινγηζ

κφο (Α + Β + 

Γ) 

      

2. Με επηρνξεγνχκελνο 

πξνυπνινγηζκφο 

  

    Με 

επηρνξεγνχκε

λνο 

πξνυπνινγηζ

κφο 

      

3. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

πλνιηθφο 

Πξνυπνινγηζ

κφο 

(Α+Β+Γ+2) 

      

 

Σα πεδία βάζεη έγθξηζεο είλαη πξνζπκπιεξσκέλα απφ ηα αληίζηνηρα 

πεδία ηνπ αξρηθνχ Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο  θαη ηνπ Σερληθνχ 

Παξαξηήκαηνο φπσο ηζρχεη κεηά απφ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο. ηα πεδία 

πνπ αθνξνχλ ζην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο, ην ζχζηεκα εηζάγεη ην πνζνζηφ 

πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ λέν ηφπν πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο θαη ππνινγίδεη 

ην λέν ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. 
 

Σεκμηρίωζη επενδσηή: 

 

 

Δπιζσναπηόμενα έγγραθα: 

 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία. 

 

1) Διέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ 

2) Δκθαλίδεηαη ζαλ πιεξνθνξία-επηζήκαλζε «Κάζε αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο 

κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ» 



 

 

3)  Όηαλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία     

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

εκθαλίδεηαη ζρεηηθή πιεξνθνξία-επηζήκαλζε. 

4) Όηαλ αιιάδεη ην πνζνζηφ επηδφηεζεο εκθαλίδεηαη ζρεηηθή 

πιεξνθνξία-επηζήκαλζε. 

 

 

 
 

Τπνγξαθή- θξαγίδα Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

 
 

 

 

 

Δ.3 Αίηεκα αιιαγήο Μεηνρηθήο ή Δηαηξηθήο χλζεζεο 
 

Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πεδία: 

 
Δίδνο ηξνπνπνίεζεο : Αιιαγή Μεηνρηθήο ή Δηαηξηθήο χλζεζεο 

Αξηζκφο αηηήκαηνο :  
 

Σν πεδίν «Δίδνο ηξνπνπνίεζεο» είλαη πξνζπκπιεξσκέλν απφ ην 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή επηινγή. 

Σν πεδίν «Αξηζκφο αηηήκαηνο» πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

  

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Κσδηθφο πξφηαζεο  

Έλαξμε πινπνίεζεο έξγνπ 13/07/2011 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ  

 

Σα παξαπάλσ πεδία πξνζπκπιεξψλνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη κφλν 

γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 
  

Απσική Μεηοσική ή Εηαιπική Σύνθεζη 
Νέα Έδρα  

 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

Ή ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ 



 

 

   

ΥΩΡΑ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ / 

ΓΙΑΜΟΝΗ 

 

ΑΦΜ   

ΓΟY  

Γ/ΝΗ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟ 

 

ΘΔΗ 

ΔΣΑΙΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

 

 

Σα πεδία απηά είλαη πξνζπκπιεξσκέλα απφ ηελ Δηζήγεζε. 
   

Νέα Μεηοσική ή Εηαιπική Σύνθεζη 
Νέα Έδπα  

 
Δπελδπηήο 

ΠΟΟΣΟ % ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

Ή ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

ΔΗΓΟ ΠΡΟΧΠΟΤ 

   

ΥΩΡΑ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ / 

ΓΙΑΜΟΝΗ 

 

ΑΦΜ   

ΓΟY  

Γ/ΝΗ 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΣΗΛΔΦΩΝΟ  

FAX  

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟ 

 

ΘΔΗ 

ΔΣΑΙΡΟΤ/ΜΔΣΟΥΟΤ 

ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ επελδπηή. 

 

Σεκμηρίωζη επενδσηή: 



 

 

 

 

Δπιζσναπηόμενα έγγραθα: 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία. 

 

1) Διέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ 

2) Δκθαλίδεηαη ζαλ πιεξνθνξία-επηζήκαλζε «Κάζε αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο 

κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ» 

3) Όηαλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

εκθαλίδεηαη ζρεηηθή πιεξνθνξία-επηζήκαλζε. 

 
 

Τπνγξαθή- θξαγίδα Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

 
 

 

 

 

Δ.4 Αίηεκα αιιαγήο ππεπζχλνπ έξγνπ   
 

Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πεδία: 

 
Δίδνο ηξνπνπνίεζεο : Αιιαγή Τπεζχλνπ Έξγνπ 

Αξηζκφο αηηήκαηνο :  
 

Σν πεδίν «Δίδνο ηξνπνπνίεζεο» είλαη πξνζπκπιεξσκέλν απφ ην 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή επηινγή. 

Σν πεδίν «Αξηζκφο αηηήκαηνο» πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

 

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Κσδηθφο πξφηαζεο  



 

 

Έλαξμε πινπνίεζεο έξγνπ 13/07/2011 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ  

 

Σα παξαπάλσ πεδία πξνζπκπιεξψλνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη κφλν 

γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 
   

Υπεύθςνορ Έπγος Βάζει ένηαξηρ Βάζει Τποποποίηζηρ 
 

Δπψλπκν   

Όλνκα   

ΑΦΜ   

ηνηρεία 

Δπηθνηλσλίαο 

Ννκφο   

Πφιε   

Γηεχζπλζε   

Σ.Κ.   

Σειέθσλν (ηαζεξφ)   

Σειέθσλν (Κηλεηφ)   

Fax   

E- mail   

 

Σα πεδία πνπ αθνξνχλ ζηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ βάζεη έληαμεο είλαη 

πξνζπκπιεξσκέλα απφ ην Σερληθφ Παξάξηεκα 

Σα πεδία πνπ αθνξνχλ ζηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ βάζεη ηξνπνπνίεζεο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ επελδπηή  
 
 

Σεκμηρίωζη επενδσηή: 

 

 

Δπιζσναπηόμενα έγγραθα: 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία απφ ηνλ επελδπηή.  

 



 

 

1) Διέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ 

2) Δκθαλίδεηαη ζαλ πιεξνθνξία-επηζήκαλζε «Κάζε αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο 

κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ» 

3)  Όηαλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

εκθαλίδεηαη ζρεηηθή πιεξνθνξία-επηζήκαλζε. 

 
 

 

 

Τπνγξαθή- θξαγίδα Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

 
 

 
Δ.5 Αίηεκα παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηεο 

επέλδπζεο 

 
Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πεδία: 

 
Δίδνο ηξνπνπνίεζεο : Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο 

Α/Α :  

 

Σν πεδίν «Δίδνο ηξνπνπνίεζεο» είλαη πξνζπκπιεξσκέλν απφ ην 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή επηινγή. 

Σν πεδίν «Αξηζκφο αηηήκαηνο» πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη κφλν γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 

 

 

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Κσδηθφο πξφηαζεο  

Έλαξμε πινπνίεζεο έξγνπ 13/07/2011.   

Γηάξθεηα έξγνπ βάζεη 

έληαμεο (ζε κήλεο) 
18 κήλεο.  



 

 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ 

βάζεη έληαμεο 
 

Δγθξηζείζεο παξαηάζεηο 

(ζε κήλεο) 
 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ παξαηάζεσλ) 

 

Αηηνχκελνο ρξφλνο 

παξάηαζεο ζε κήλεο θαηά 

επελδπηή 

 

Νέα εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο 
 

 
 
Σα παξαπάλσ πεδία, εθηφο απφ ην πεδίν «Αηηνχκελνο ρξφλνο παξάηαζεο 

ζε κήλεο θαηά επελδπηή» θαη «Νέα εκεξνκελία νινθιήξσζεο» 

πξνζπκπιεξψλνληαη απν ην ζχζηεκα. Σν πεδίν «Νέα εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο» ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

 

 

 

 
Σεκμηρίωζη επενδσηή: 

 

 
 

Δπιζσναπηόμενα έγγραθα: 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία . 

 
 

1) Διέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ 

2) Δκθαλίδεηαη ζαλ πιεξνθνξία-επηζήκαλζε  

a.  «Σν αίηεκα παξάηαζεο πινπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ 

πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαβιεζεί (εμνθιεκέλεο δαπάλεο) ην  

50% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ. Η παξάηαζε δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 6 κήλεο» 



 

 

b. «Καη’ εμαίξεζε, δχλαηαη λα δνζεί πξφζζεηε παξάηαζε 

ηξηψλ κελψλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο ηεθκεξησκέλεο 

αλσηέξαο βίαο» 

 

Όηαλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, εκθαλίδεηαη 

ζρεηηθή πιεξνθνξία-επηζήκαλζε. 

 

 

 

Τπνγξαθή- θξαγίδα Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

 
 

 

 

Δ.6 Αίηεκα Αιιαγήο Ννκηθήο κνξθήο ή/ θαη επσλπκίαο  

 
Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πεδία: 

 
Δίδνο ηξνπνπνίεζεο : Αιιαγή Ννκηθήο Μνξθήο, ή/ θαη Δπσλπκίαο 

Α/Α :  
 

Σν πεδίν «Δίδνο ηξνπνπνίεζεο» είλαη πξνζπκπιεξσκέλν απφ ην 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή επηινγή. 

Σν πεδίν «Αξηζκφο αηηήκαηνο» πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

 

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Κσδηθφο πξφηαζεο  

Έλαξμε πινπνίεζεο έξγνπ 13/07/2011 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ  

 

Σα παξαπάλσ πεδία πξνζπκπιεξψλνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη κφλν 

γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 

 

 
  

Μεηαβολή Νομικήρ Μοπθήρ ηηρ Επισείπηζηρ 
 



 

 

 
 
 

Αξρηθή Ννκηθή Μνξθή  

Νέα Ννκηθή Μνξθή βάζεη 

επελδπηή 
 

            
Μεηαβολή Επωνςμίαρ 

 
 

Αξρηθή Δπσλπκία  

 Νέα Δπσλπκία βάζεη 

επελδπηή 
 

 

Σα πεδία  «Αξρηθή Ννκηθή Μνξθή» θαη «Αξρηθή Δπσλπκία» είλαη 

πξνζπκπιεξσκέλα απφ ην ζχζηεκα.  Σα πεδία «Νέα Ννκηθή Μνξθή 

βάζεη επελδπηή» θαη «Νέα Δπσλπκία βάζεη επελδπηή» ζπκπιεξψλνληαη 

απφ ηνλ επελδπηή. 
 

Σεκμηρίωζη επενδσηή: 

 

 

Δπιζσναπηόμενα έγγραθα: 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία απφ ηνλ επελδπηή.  
 

1) Διέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ 

2) Δκθαλίδεηαη ζαλ πιεξνθνξία-επηζήκαλζε «Κάζε αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο 

κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ» 

3) Όηαλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

εκθαλίδεηαη ζρεηηθή πιεξνθνξία-επηζήκαλζε. 

 

Yπνγξαθή- θξαγίδα Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

 
 



 

 

Δ. 7 Αίηεκα αιιαγήο θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ 

/ πξνκεζεπηή/ ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειεηψλ 
 

Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πεδία: 

 
Δίδνο ηξνπνπνίεζεο : Αιιαγή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο / 

πξνκεζεπηή/ ζπκβνχινπ εθπφλεζεο κειεηψλ 
Α/Α:  

 

Σα πεδίν «Δίδνο ηξνπνπνίεζεο» είλαη πξνζπκπιεξσκέλν απφ ην 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή επηινγή ηνπ επελδπηή. 

Σν πεδίν «α/α » πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

  

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Κσδηθφο πξφηαζεο  

Έλαξμε πινπνίεζεο έξγνπ 13/07/2011 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ  

 

Σα παξαπάλσ πεδία πξνζπκπιεξψλνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη κφλν 

γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 

ΓΑΠΑΝΔ 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ 

Α/Α  Κ.Γ. Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Πνζφηεηα 

Σηκή 

κνλάδαο 

πλνιηθή 

ηηκή 

       

Α/Α πξνζθνξάο ή ηηκνινγίνπ:  

Ηκεξνκελία έθδνζεο:  

Πξνκεζεπηήο:  

ΑΦΜ Πξνκεζεπηή:  

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  



 

 

Σξνπνπνίεζε:  

Νέα δαπάλε:  

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ Δ ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΖ ΘΔΖ 

Α/Α πξνζθνξάο:   

Άηνκα ζε κεηνλεθηηθή ζέζε πνπ 

ζα πξνζιάβεη ε επηρείξεζε: 
 

Σεθκεξίσζε ζπκβαηφηεηαο κε 

επέλδπζε: 
 

Σξνπνπνίεζε:  

Νέα δαπάλε:  

 

ηνλ Αλαιπηηθφ Πίλαθα Γαπαλψλ, ηα πεδία ησλ δαπαλψλ θαηά ην ζηάδην 

ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο είλαη πξνζπκπιεξσκέλα απφ ην 

Σερληθφ Παξάξηεκα, φπσο απηφ ηζρχεη, κεηά απφ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ έρνπλ πξνεγεζεί, κε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

αιιαγψλ θαη ηεο αξρηθήο έγθξηζεο (νη ηξνπνπνηεκέλεο δαπάλεο λα 

εκθαλίδνληαη κε ζηαπξφ). 

ηνλ Αλαιπηηθφ Πίλαθα Γαπαλψλ πξνζηίζεληαη δχν πεδία: Σξνπνπνίεζε 

θαη Νέα δαπάλε. 

Πξνθεηκέλνπ λα ηξνπνπνηεζεί κία ήδε ππάξρνπζα δαπάλε, κε δηπιφ θιηθ 

πάλσ ζηε δαπάλε εκθαλίδεηαη παξάζπξν κε ηα ζηνηρεία ηεο δαπάλεο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο. Πξνζζήθε δαπάλεο 

γίλεηαη κε  θιηθ ζην «θνπκπί» «πξνζζήθε». Σα πεδία Σξνπνπνίεζε θαη 

Νέα δαπάλε εκθαλίδνληαη ζηα «Πξφζζεηα» κε ηηο επηινγέο ΝΑΙ/ ΟΥΙ θαη 

ζηελ εθηχπσζε εκθαλίδνληαη κε ηελ παξαπάλσ κνξθή. 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία. 

 

 
ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ 

 

Ο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο δαπαλψλ δηακνξθψλεηαη απφ ηα εγθεθξηκέλα 

πνζά θαζψο θαη απφ ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλεη ν επελδπηήο. Σν ζχζηεκα 

ειέγρεη ηα φξηα πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη βάζεη ηνπ νδεγνχ. 

 

 



 

 

 Καηεγνξίεο Γαπαλψλ 

Δγθεθξηκέλα πνζά 

Α 
Πνζά βάζεη αηηήκαηνο 

ηξνπνπνίεζεο (επελδπηήο) 

Β 

Μεηαβνιή 

Α2-Β2 

Αξρηθφ Σερληθφ Παξάξηεκα Ηζρχνλ Σερληθφ Παξάξηεκα 

Α1. 

πλνιηθά 

 

Α2. 

Δπηιέμηκα 

 

Α3 πλνιηθά 
Α4 Δπηιέμηκα 

 

Β1. 

πλνιηθά 

Β2. 

Δπηιέμηκα 
 

1 

Αλέγεξζε/επέθηαζε/Γηακφξθσζε 

θηηξίσλ θαη ρψξσλ (κέρξη 20% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ) 

       

2 

Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, 

εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ 

Γαπάλεο γηα ΑΠΔ (κφλν γηα ηηο λέεο 

θαη ππφ ζχζηαζε επηρεηξήζεηο) 

(κέρξη ην 100% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, δαπάλεο γηα ΑΠΔ 

κέρξη 15% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) 

       

3 
Αγνξά ηερλνγλσζίαο (κέρξη 10% 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) 
       

4 

Γαπάλεο απαζρφιεζεο πξφζζεηνπ 

πξνζσπηθνχ- εξγαδνκέλσλ ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ( κέρξη 60.000€) 

       



 

 

5 

Γαπάλεο γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε 

πθηζηάκελσλ θαη λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ΒΔ.ΠΔ. (κέρξη 

10% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) 

       

6 

Άπιεο δαπάλεο (ζπλνιηθά)  

(κέρξη 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ) 

Γηνίθεζε έξγνπ κέρξη 4.000€ 

Δθπφλεζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ 

κέρξη 10.000€ 

Μειέηε θαη Πηζηνπνίεζε 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ( 

πνηφηεηαο, δνθηκψλ θ.α.) κερξη 

10.000€ εθάζηε 

       

 χλνιν        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σα πεδία ηνπ ππνπίλαθα Α (πνζά εγθεθξηκέλα) είλαη πξνζπκπιεξσκέλα 

απφ ην αξρηθφ θαη ην ηζρχνλ Σερληθφ παξάξηεκα. Σα πεδία ηνπ 

ππνπίλαθα Β (πνζά βάζεη αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο) δηακνξθψλνληαη απφ 

ηνλ αλαιπηηθφ πίλαθα δαπαλψλ κεηά ηηο αιιαγέο ηνπ επελδπηή. 

Σν ζχζηεκα εκθαλίδεη κε θφθθηλε γξαθή ηηο κεηαβνιέο πνπ ππεξβαίλνπλ 

ην 15% ηνπ ζπλφινπ Α2, ζπλππνινγίδνληαο θαη ηπρφλ κεηαβνιέο απφ 

πξνεγνχκελεο ηξνπνπνηήζεηο.  
 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟ ΥΖΜΑ 
 

 Βάζεη έγθξηζεο Βάζεη αηηήκαηνο 

ηξνπνπνίεζεο 
Αξρηθφ Σερληθφ 

Παξάξηεκα 

Ηζρχνλ Σερληθφ 

Παξάξηεκα 

 Σηκέο Πνζνζηά Σηκέο Πνζνζηά Σηκέο Πνζνζηά 

1.Δπηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο 

Α. Ίδηα 

πκκεηνρή 
      

Β. 

Σξαπεδηθφο 

Γαλεηζκφο 

      

Γ. Αηηνχκελε 

Δπηρνξήγεζε 
      

Αηηνχκελνο 

Πξνυπνινγηζ

κφο (Α + Β + 

Γ) 

      

2. Με επηρνξεγνχκελνο 

πξνυπνινγηζκφο 

  

    Με 

επηρνξεγνχκε

λνο 

πξνυπνινγηζ

κφο 

      

3. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

πλνιηθφο 

Πξνυπνινγηζ

κφο 

(Α+Β+Γ+2) 

      

 

Σα πεδία ησλ ηηκψλ θαη πνζνζηψλ βάζεη έγθξηζεο είλαη 

πξνζπκπιεξσκέλα απφ ηα αληίζηνηρα πεδία ηνπ αξρηθνχ Σερληθνχ 

Παξαξηήκαηνο θαη ηνπ ηζρχνληνο Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο. Σα πεδία 

ηηκψλ θαη πνζνζηψλ βάζεη αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο ππνινγίδνληαη απφ 

ην ζχζηεκα, απφ ηηο ηηκέο ηνπ ππνπίλαθα Β ηνπ πγθεληξσηηθνχ Πίλαθα 

Γαπαλψλ. 

 



 

 

Σεθκεξίσζε επελδπηή: 

 

 

Δπηζπλαπηφκελα έγγξαθα: 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία. 

 

1) Διέγρνληαη: 

 ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ 

 ν αηηνχκελνο επηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο λα κελ 

ππεξβαίλεη ηνλ εγθεθξηκέλν επηρνξεγνχκελν 

πξνυπνινγηζκφ. 

2) Δκθαλίδνληαη ζαλ πιεξνθνξία-επηζήκαλζε ηα εμήο:  

 «Δίλαη δπλαηέο δχν κφλν ηξνπνπνηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θαη θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο επέλδπζεο» 

 «Η κεηαθνξά δαπαλψλ (κεηαμχ θαηεγνξηψλ δαπαλψλ) δελ 

δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 15% ηνπ ζπλνιηθά εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.» 

 «Κάζε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην 

αξγφηεξν κέρξη ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ» 

 

Όηαλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, εκθαλίδεηαη 

ζρεηηθή πιεξνθνξία-επηζήκαλζε. 

 

 

 

 

Τπνγξαθή- θξαγίδα Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δ. 8 Αίηεκα Αιιαγήο Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ  

 
Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πεδία: 

 
Δίδνο ηξνπνπνίεζεο : Αιιαγή Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ Δπηρείξεζεο 

Αξηζκφο αηηήκαηνο :  
 

Σν πεδίν «Δίδνο ηξνπνπνίεζεο» είλαη πξνζπκπιεξσκέλν απφ ην 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή επηινγή. 

Σν πεδίν «Αξηζκφο αηηήκαηνο» πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα. 

 

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Κσδηθφο πξφηαζεο  

Έλαξμε πινπνίεζεο έξγνπ 13/07/2011 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ  

 

Σα παξαπάλσ πεδία πξνζπκπιεξψλνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη κφλν 

γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 

 
   

Νόμιμορ Εκππόζωπορ Βάζει  
ένηαξηρ Βάζει ηποποποίηζηρ 

 
                                                  

Δπψλπκν   

Όλνκα   

ΑΦΜ   

ηνηρεία 

Δπηθνηλσλίαο 

Ννκφο   

Πφιε   

Γηεχζπλζε   

Σ.Κ.   

Σειέθσλν (ηαζεξφ)   



 

 

Σειέθσλν (Κηλεηφ)   

Fax   

E- mail   

 

Σα πεδία πνπ αθνξνχλ ζην Νφκηκν Δθπξφζσπν βάζεη έληαμεο είλαη 

πξνζπκπιεξσκέλα απφ ηελ Δηζήγεζε. 

Σα πεδία πνπ αθνξνχλ ζην Νφκηκν Δθπξφζσπν βάζεη ηξνπνπνίεζεο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ επελδπηή  

. 

 
 

Σεκμηρίωζη επενδσηή: 

 

 

Δπιζσναπηόμενα έγγραθα: 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία απφ ηνλ επελδπηή. 

 

 

1) Διέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ 

2) Δκθαλίδεηαη ζαλ πιεξνθνξία-επηζήκαλζε «Κάζε αίηεκα 

ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηξεηο 

κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ» 

3)  Όηαλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, 

εκθαλίδεηαη ζρεηηθή πιεξνθνξία-επηζήκαλζε. 

 

 

 

 

Τπνγξαθή- θξαγίδα Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

 
 

 

 

 
 



 

 

Δ. 9 Αίηεκα κεηαβνιήο ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο  

  
Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πεδία: 

 

Δίδνο ηξνπνπνίεζεο : Μεηαβνιή ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο 

Α/Α :  

Σν πεδίν «Δίδνο ηξνπνπνίεζεο» είλαη πξνζπκπιεξσκέλν απφ ην 

ζχζηεκα ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή επηινγή. 

Σν πεδίν «Αξηζκφο αηηήκαηνο» πξνζπκπιεξψλεηαη απφ ην ζχζηεκα.  

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Κσδηθφο πξφηαζεο  

Έλαξμε πινπνίεζεο έξγνπ 13/07/2011 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ  

 

Σα παξαπάλσ πεδία πξνζπκπιεξψλνληαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη κφλν 

γηα ελεκέξσζε ηνπ ρξήζηε. 

 

Υξεκαηνδνηηθφ ρήκα 
 

 Βάζεη έγθξηζεο Βάζεη αηηήκαηνο 

ηξνπνπνίεζεο 
Αξρηθφ 

Σερληθφ 

Παξάξηεκα 

Ηζρχνλ Σερληθφ 

Παξάξηεκα 

 Σηκέο Πνζν

ζηά 

Σηκέο Πνζν

ζηά 

Σηκέο Πνζνζηά 

1.Δπηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο 

Α. Ίδηα 

πκκεηνρή 
      

Β. 

Σξαπεδηθφο 

Γαλεηζκφο 

      

Γ. Αηηνχκελε 

Δπηρνξήγεζε 
      

Αηηνχκελνο 

Πξνυπνινγηζ

κφο (Α + Β + 

Γ) 

      

2. Με επηρνξεγνχκελνο   



 

 

πξνυπνινγηζκφο 

    Με 

επηρνξεγνχκε

λνο 

πξνυπνινγηζ

κφο 

      

3. πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

πλνιηθφο 

Πξνυπνινγηζ

κφο 

(Α+Β+Γ+2) 

      

 

 

Σα πεδία ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο βάζεηο έγθξηζεο είλαη 

πξνζπκπιεξσκέλα απφ ην αξρηθφ Σερληθφ Παξάξηεκα θαη απφ ην 

Σερληθφ Παξάξηεκα φπσο απηφ ηζρχεη κεηά απφ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο. Σα 

πεδία ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζρήκαηνο βάζεη αηηήκαηνο ηξνπνπνίεζεο 

ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ επελδπηή. 

 
Σεκμηρίωζη επενδσηή: 

 

 

Δπιζσναπηόμενα έγγραθα: 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία. 

 

1) Διέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ 

2) Δκθαλίδεηαη ζαλ πιεξνθνξία-επηζήκαλζε  

a. «Κάζε αίηεκα ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ην 

αξγφηεξν κέρξη ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ» 

b. «Η ηδία ζπκκεηνρή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 25% 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ» 

 

Όηαλ ην αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ππνβάιιεηαη κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, εκθαλίδεηαη 

ζρεηηθή πιεξνθνξία-επηζήκαλζε. 

 
 

Τπνγξαθή- θξαγίδα Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

 
 



 

 

Σ. Φφξκα αηηήκαηνο γηα απέληαμε έξγνπ 
 

Αλ ν δηθαηνχρνο επηζπκεί λα απεληαρζεί απφ ην πξφγξακκα, 

ζπκπιεξψλεη ηελ παξαθάησ θφξκα: 

 
Αίηεκα απέληαμεο απφ ην πξφγξακκα   

 
Δκθαλίδνληαη ηα παξαθάησ πεδία: 

 
Αίηεκα: Απέληαμε απφ ην Πξφγξακκα 

Α/Α :  
 

Δπσλπκία επηρείξεζεο  

Κσδηθφο πξφηαζεο  

Έλαξμε πινπνίεζεο έξγνπ 13/07/2011 

Λήμε πινπνίεζεο έξγνπ  

 
 

Σα παξαπάλσ πεδία πξνζπκπιεξψλνληαη απφ ην ζχζηεκα.  
    
 

Σεκμηρίωζη επενδσηή: 

 

 
 
 

Δπιζσναπηόμενα έγγραθα: 

 

 

Σα παξαπάλσ πεδία είλαη ειεχζεξα γηα επεμεξγαζία απφ ηνλ επελδπηή.  

 

 

Διέγρεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ. 

 

 

Τπνγξαθή- θξαγίδα Ννκίκνπ 

Δθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο 

 
 



 

 

Ε. Φφξκεο αηηεκάησλ επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο 
 

Ο Γηθαηνχρνο, αλάινγα κε ηε θάζε  πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, επηιέγεη 

γηα επεμεξγαζία θαη ππνβνιή έλα απφ ηα αθφινπζα αηηήκαηα: 

 Αίηεκα επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ (ελδηάκεζε θάζε) 

 Αίηεκα επαιήζεπζεο-πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ (ηειηθή θάζε-

νινθιήξσζε) 

 

Ε.1 Αίηεκα επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ 
(ελδηάκεζε θάζε) 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ  

 

 

 

ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ-ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 

(ΔΝΓΗΑΜΔΖ) 
 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΓΗΑΜΔΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Θα είλαη πάληα ΔΦΔΠΑΔ 

Αρμόδιος Δηαίρος Έρτεηαι από ηο ζύζηημα. Ο εηαίρος 
καθορίζεηαι από ηην Περιθέρεια 
Δγκαηάζηαζης ηης επένδσζης ποσ είναι 
ζηο πεδίο 1.2 ηοσ αιηήμαηος  ‘’ηοιτεία 
εγκαηάζηαζης επένδσζης’’ 
 
ΚΔΠΑ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
 
ΓΔΜΟ : ΑΜΘ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
 
ΑΔΓΔΠ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 



 

 

 
ΑΝΓΙΑ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 
 
ΓΙΑΥΔΡΙΙΣΙΚΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΚΡΗΣΗ 
 
ΔΛΑΝΔΣ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΑΣΣΙΚΗ, 
ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΝΔΑ ΤΠΟ ΤΣΑΖ 

   

 

 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΔ ΒΑΖ 

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ 
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1. ΚΤΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

 

1.1 ηνηρεία Δπέλδπζεο 
 

Κσδηθφο Έξγνπ  

Ζκεξνκελία Τπνβνιήο  

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο  

Γ/λζε 

Έδξαο 

Οδφο - Αξηζκφο  

Σνπνζεζία  

Σαρ.  Κψδηθαο  

Α.Φ.Μ.  

Τπνγξαθή Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο 

Δπηρείξεζεο 

 

 

 

 

1.2 ηνηρεία Σφπνπ Δγθαηάζηαζεο 
 

Πεξηθέξεηα  



 

 

Ννκφο  

Γήκνο  

 

Γ/λζε 

Δπηθνηλσλίαο 

Οδφο - Αξηζκφο  

Σαρ.  Κψδηθαο  

Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο  

FAX  

e-mail  

 

ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

(ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ)  ΚΑΗ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ. 

 

2. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

 

2.1 Ζ επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.2 Ζ λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

εγθεθξηκέλε; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.3 Ζ κεηνρηθή – εηαηξηθή ζχλζεζε ηεο επηρείξεζεο 

ηαπηίδεηαη κε απηή πνπ έρεη εγθξηζεί; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.4 Οη κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο είλαη εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ; ΝΑΙ/ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΝΑΙ 

 

2.5 Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

εγθεθξηκέλν; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.6 Ο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο παξακέλεη ν αλαθεξφκελνο ζηελ 

έγθξηζε; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.7 Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ παξακέλεη ν αλαθεξφκελνο ζηελ 

έγθξηζε; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.8 Ζ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ αλαθεξφκελε 

ζηελ έγθξηζε; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ 

 



 

 

2.9 Ζ επηρείξεζε ηεξεί βηβιία B΄Καηεγνξίαο 

/Γ ΄Καηεγνξίαο 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

2.10  Έρνπλ εθδνζεί φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επέλδπζεο; 

 

ΝΑΙ/ΟΥΙ/ΓΔΝ 

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ 

 

 

 

3. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΔΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΝΔΑ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ. 

 

4. ΠΡΟΟΓΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.1 ΑΝΑΛΤΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ  
Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΑΞΗΑ ΒΑΔΗ 

ΔΓΚΡΗΖ 

ΤΛΟΠΟΗΖΘΔΗΑ 

ΑΞΗΑ 

       
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ   

 

ΣΟ ΠΔΓΗΟ «ΑΞΗΑ ΒΑΔΗ ΔΓΚΡΗΖ» ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ Ζ ΑΞΗΑ ΑΝΑ 

ΓΑΠΑΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (ΠΗΝΑΚΑ Δ΄). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.2  ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 
Α

/

Α 

ΔΗΓΟ/ΑΡ

ΗΘΜΟ 

ΠΑΡΑΣ

ΑΣΗΚΟΤ 

ΑΓΟΡΑ 

ΔΚΓΟΣΖ

 

ΠΑΡΑΣ

ΑΣΗΚΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖ

ΝΗΑ 

ΔΚΓΟΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΑΞΗΑ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

Κ.Δ Κ.Γ ΛΟΓ 

ΚΑΣ

ΑΥ

ΧΡΖ

Ζ 

           

           
ΤΝΟΛΟ  ΓΑΠΑΝΧΝ  ΔΡΓΟΤ     

 

 

ΣΟ ΠΔΓΗΟ «ΔΗΓΟ/ ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ ΑΓΟΡΑ» ΓΗΝΟΝΣΑΗ 

ΟΗ ΥΔΣΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ (ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ-ΓΑ, ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΧΛΖΖ, 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ, ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟ). ΣΗ 

ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΝΑΗ 



 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ Ζ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟ ΠΔΓΗΟ «ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ» ΚΑΗ 

ΣΟ ΠΔΓΗΟ «ΑΦΜ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ». 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.3  ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΓΟΥΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Δ ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΖ ΘΔΖ 

 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

ΜΖΝΔ Α Β Γ Γ Δ 
1      

2      

3      
ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΟΓΟΥΧΝ ΑΝΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

     

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ  

 

Ο ΑΡΗΘΜΟ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΖΛΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΧ 

ΠΗΝΑΚΑ ΝΑ ΠΡΟΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΚΑΘΔ 

ΔΠΔΝΓΤΖ. 

 

ΜΔ ΑΡΗΣΔΡΟ ΚΛΗΚ ΠΑΝΧ Δ ΚΑΘΔ ΓΑΠΑΝΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ  4.1 ΝΑ 

ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ 4.2.ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΠΗΝΑΚΑ 4.3 ΧΣΔ ΝΑ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ  ΓΑΠΑΝΖ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ  

 
ΠΗΝΑΚΑ 4.4  ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ 

 
Α/Α ΣΤΠΟ 

ΠΛΖΡΧ

ΜΖ 

ΔΚΓΟΣΖ 

ΠΑΡΑΣΑΣΗ

ΚΟΤ 

ΔΗΓΟ/ΑΡΗΘ

ΜΟ 

ΠΑΡΑΣΑΣΗ

ΚΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΔΚΓΟΖ 

ΑΞΗΑ ΔΗΓΟ/ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΑΡΑΣ. 

ΑΓΟΡΑ 

ΛΟΓΑΡΗΑ

ΜΟ 

ΚΑΣΑΥΧΡ

ΖΖ 

        

        

        

 

 

Α)  ΜΔ ΚΛΗΚ ΣΟΝ «ΣΤΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ» ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΞΖ 

ΔΠΗΛΟΓΔ: α) ΔΜΒΑΜΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ (ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ)  β) ΚΑΣΑΘΔΖ Δ ΛΟΓ/ΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ γ) ΔΠΗΣΑΓΖ 

ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  δ) ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ε) ΑΛΛΟ ΣΤΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

Β)  ΜΔ ΚΛΗΚ ΣΟ «ΔΗΓΟ/ ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ ΑΓΟΡΑ» ΝΑ 

ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟ ΠΛΖΡΧΜΖ. 

 

ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΑΓΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΖ. 

 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΣΟΗΥΔΗΧΝ, ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

ΣΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΝΔΗ  ΚΑΗ ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΠΗΝΑΚΔ 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΗΝΑΚΑ  4.5  ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ 

 
Α/Α ΔΗΓΟ/ ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΑ ΜΔ ΦΠΑ ΑΞΗΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

    

    

ΤΝΟΛΟ   

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.6 

 Πίλαθαο Δλεξγεηψλ-Γαπαλψλ βάζεη Έγθξηζεο/ 

Σξνπνπνηήζεσλ 
Δπηιέμηκεο 

Δλέξγεηεο 

Καηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ χλνιν 

εγθεθξηκέλσλ 

δαπαλψλ 

θαηά ΚΔ & 

ΚΓ 

1 2 3 4 5 6 

1 Γηακφξθσζε 

θηηξίσλ θαη 

ρψξσλ 

       

2 Πξνκήζεηα  

κεραλεκάησλ, 

εμνπιζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ 

 

Γαπάλεο γηα ΑΠΔ 

       

3 Αγνξά 

ηερλνγλσζίαο 
       

4 Γαπάλεο 

Απαζρφιεζεο 

πξφζζεηνπ 

πξνζσπηθνχ 

       

5 Γαπάλεο 

κεηεγθαηάζηαζεο 

ζε ΒΔΠΔ 

       

6 ΆυιεοΓαπάλεο        

7 πλνιηθά πνζά        

8 Δπηιέμηκα πνζά        

9 Δπηρνξεγνχκελνο 

Πξνυπνινγηζκφο 
       

 

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (ΠΗΝΑΚΑ Γ΄).  

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.7 

 Πίλαθαο Δλεξγεηψλ-Γαπαλψλ βάζεη Παξαζηαηηθψλ 
Δπηιέμηκεο 

Δλέξγεηεο 

Καηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ χλνιν 

εμνθιεκέλσλ 

δαπαλψλ 

πηζηνπνίεζεο 

θαηά ΚΔ 

1 2 3 4 5 6 

1 Γηακφξθσζε 

θηηξίσλ θαη 

ρψξσλ 

       

2 Πξνκήζεηα  

κεραλεκάησλ, 

εμνπιζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ 

 

Γαπάλεο γηα 

ΑΠΔ 

       

3 Αγνξά 

ηερλνγλσζίαο 
       

4 Γαπάλεο        



 

 

Απαζρφιεζεο 

πξφζζεηνπ 

πξνζσπηθνχ 

5 Γαπάλεο 

κεηεγθαηάζηαζεο 

ζε ΒΔΠΔ 

       

6 ΆυιεοΓαπάλεο        

7 πλνιηθά πνζά        

8 Δπηιέμηκα πνζά        

 

 

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΔΗΖΥΘΖΑΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΠΔΝΓΤΣΖ. ΣΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΑ ΠΟΑ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ 

ΗΥΤΟΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

 

ΔΛΔΓΥΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

ΔΛΔΓΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ: 

1)   Ζ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΠΔΓΗΧΝ. 

2) Ζ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΝΑΗ 

ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΖ ΣΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ 

ΠΡΟΣΑΖ 

 

 

Ε.2  Αίηεκα επαιήζεπζεο/ πηζηνπνίεζεο δαπαλψλ (ηειηθή 
θάζε/ νινθιήξσζε) 

 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ  

 

 

 

ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΛΖΘΔΤΖ-ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 

(ΣΔΛΗΚΖ) 
 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΓΗΑΜΔΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Θα είλαη πάληα ΔΦΔΠΑΔ 

Αρμόδιος Δηαίρος Έρτεηαι από ηο ζύζηημα. Ο εηαίρος 



 

 

καθορίζεηαι από ηην Περιθέρεια 
Δγκαηάζηαζης ηης επένδσζης ποσ είναι 
ζηο πεδίο 1.2 ηοσ αιηήμαηος  ‘’ηοιτεία 
εγκαηάζηαζης επένδσζης’’ 
 
ΚΔΠΑ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
 
ΓΔΜΟ : ΑΜΘ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 
 
ΑΔΓΔΠ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ 
 
ΑΝΓΙΑ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ 
 
ΓΙΑΥΔΡΙΙΣΙΚΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ, 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 
 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΡΗΣΗ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΚΡΗΣΗ 
 
ΔΛΑΝΔΣ : ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΑΣΣΙΚΗ, 
ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
 

 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΝΔΑ ΤΠΟ ΤΣΑΖ 

   

 

 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΔ ΒΑΖ 

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΖ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ 

ΚΑΝ. 800/2006  

Δπηινγή : Πνιχ Μηθξή, Μηθξή, Μεζαία 

 

 

 

 

1. ΚΤΡΗΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

 

1.1 ηνηρεία Δπέλδπζεο 
 

Κσδηθφο Έξγνπ  

Ζκεξνκελία Τπνβνιήο  

Δπσλπκία Δπηρείξεζεο  



 

 

Γ/λζε 

Έδξαο 

Οδφο - Αξηζκφο  

Σνπνζεζία  

Σαρ.  Κψδηθαο  

Α.Φ.Μ.  

Τπνγξαθή Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ ηεο 

Δπηρείξεζεο 

 

 

 

 

1.2 ηνηρεία Σφπνπ Δγθαηάζηαζεο 
 

Πεξηθέξεηα  

Ννκφο  

Γήκνο  

 

Γ/λζε 

Δπηθνηλσλίαο 

Οδφο - Αξηζκφο  

Σαρ.  Κψδηθαο  

Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο  

FAX  

e-mail  

 

ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ  

(ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ)  ΚΑΗ ΔΗΝΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ. 

 

2. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΔΠΔΝΓΤΖ 
 

 

2. 1 Ζ επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.2 Ζ λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ 

εγθεθξηκέλε; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.3 Ζ κεηνρηθή – εηαηξηθή ζχλζεζε ηεο επηρείξεζεο 

ηαπηίδεηαη κε απηή πνπ έρεη εγθξηζεί; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.4 Οη κεηνρέο ηεο επηρείξεζεο είλαη εηζεγκέλεο ζην ΥΑΑ; ΝΑΙ/ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΝΑΙ 

 

2.5 Ο ηφπνο εγθαηάζηαζεο ηεο επέλδπζεο ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

εγθεθξηκέλν; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.6 Ο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο παξακέλεη ν αλαθεξφκελνο ζηελ ΝΑΙ / ΟΥΙ 



 

 

έγθξηζε; 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.7 Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ παξακέλεη ν αλαθεξφκελνο ζηελ 

έγθξηζε; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.8 Ζ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηαπηίδεηαη κε ηελ αλαθεξφκελε 

ζηελ έγθξηζε; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.9 Ζ επηρείξεζε ηεξεί βηβιία B΄Καηεγνξίαο 

/Γ ΄Καηεγνξίαο 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

2.10 Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο επέλδπζεο είλαη ζχκθσλν κε ην 

εγθεθξηκέλν; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.11 Ζ επηρείξεζε έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ πξφζβαζεο αηφκσλ κε 

αλαπεξία; 

ΝΑΙ / ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.12  Ζ επηρείξεζε δελ βξίζθεηαη ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε 

ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, δελ απνηειεί πξνβιεκαηηθή 

επηρείξεζε, δελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηεο αλάθηεζε 

ελίζρπζεο . 

 

ΝΑΙ /ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.13  Ζ επηρείξεζε έρεη αλαξηήζεη ηελ πξνβιεπφκελε 

πηλαθίδα; 

 

ΝΑΙ /ΟΥΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.14  Έρνπλ εθδνζεί φιεο νη απαηηνχκελεο άδεηεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επέλδπζεο; 

 

ΝΑΙ/ΟΥΙ/ΓΔΝ 

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

2.15  Έρνπλ εθδνζεί φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο; 

 

ΝΑΙ/ΟΥΙ/ΓΔΝ 

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 



 

 

 

2.16 Έρεη εθδνζεί ζχκβαζε γηα ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ; ΝΑΙ/ΟΥΙ/ΓΔΝ 

ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

Παξαηεξήζεηο Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή ζηελ επηινγή ΟΥΙ. 

 

3. ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
Η ζπκπιήξσζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

 

ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΔΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΝΔΑ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ. 

 

4. ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
 

4.1 Γηαηήξεζε πθηζηάκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο  
Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο (Μ.Ο 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ εηψλ 

2009/2010) 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο 

  

 

ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΔΓΗΑ ΔΗΝΑΗ ΝΔΑ ΚΑΗ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΓΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ. 

 

 

5. ΠΡΟΟΓΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.1 ΑΝΑΛΤΖ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΠΗΛΔΞΗΜΖ ΓΑΠΑΝΖ  
Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΑΞΗΑ ΒΑΔΗ 

ΔΓΚΡΗΖ 

ΤΛΟΠΟΗΖΘΔΗΑ 

ΑΞΗΑ 

       

       
ΤΝΟΛΟ  ΓΑΠΑΝΧΝ  ΔΡΓΟΤ   

 

ΣΟ ΠΔΓΗΟ «ΑΞΗΑ ΒΑΔΗ ΔΓΚΡΗΖ» ΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ Ζ ΑΞΗΑ ΑΝΑ 

ΓΑΠΑΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (ΠΗΝΑΚΑ Δ΄). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.2  ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 

 
Α

/

Α 

ΔΗΓΟ/ΑΡ

ΗΘΜΟ 

ΠΑΡΑΣ

ΑΣΗΚΟΤ 

ΑΓΟΡΑ 

ΔΚΓΟΣΖ

 

ΠΑΡΑΣ

ΑΣΗΚΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖ

ΝΗΑ 

ΔΚΓΟΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ ΑΞΗΑ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΑΞΗΑ 

ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

Κ.Δ Κ.Γ ΛΟΓ. 

ΚΑΣΑΥΧΡ

ΖΖ 

           

           
ΤΝΟΛΟ  ΓΑΠΑΝΧΝ  ΔΡΓΟΤ     

 



 

 

 

ΣΟ ΠΔΓΗΟ «ΔΗΓΟ/ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ ΑΓΟΡΑ» ΓΗΝΟΝΣΑΗ 

ΟΗ ΥΔΣΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ (ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ-ΓΑ, ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΧΛΖΖ, 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ, ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ, ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟ). ΣΗ 

ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΣΧΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΝΑΗ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΖ Ζ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΟ ΠΔΓΗΟ «ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ» ΚΑΗ 

ΣΟ ΠΔΓΗΟ «ΑΦΜ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ». 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.3  ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΓΟΥΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ 

Δ ΜΔΗΟΝΔΚΣΗΚΖ ΘΔΖ 

 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

ΜΖΝΔ Α Β Γ Γ Δ 
1      

2      

3      
ΤΝΟΛΟ 

ΑΠΟΓΟΥΧΝ ΑΝΑ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

     

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ  

 

Ο ΑΡΗΘΜΟ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΣΖΛΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΧ 

ΠΗΝΑΚΑ ΝΑ ΠΡΟΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΖ ΚΑΘΔ 

ΔΠΔΝΓΤΖ. 

 

ΜΔ ΑΡΗΣΔΡΟ ΚΛΗΚ ΠΑΝΧ Δ ΚΑΘΔ ΓΑΠΑΝΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ  5.1 ΝΑ 

ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΑ 5.2.KAI TOY 

ΠΗΝΑΚΑ 5.3 ΧΣΔ ΝΑ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ  ΓΑΠΑΝΖ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ  

 
ΠΗΝΑΚΑ 5.4  ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ 

 
Α/Α ΣΤΠΟ 

ΠΛΖΡΧ

ΜΖ 

ΔΚΓΟΣΖ 

ΠΑΡΑΣΑΣΗ

ΚΟΤ 

ΔΗΓΟ/ΑΡΗΘ

ΜΟ 

ΠΑΡΑΣΑΣΗ

ΚΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝ

ΗΑ 

ΔΚΓΟΖ 

ΑΞΗΑ ΔΗΓΟ/ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΑΡΑΣ. 

ΑΓΟΡΑ 

ΛΟΓΑΡΗΑ

ΜΟ 

ΚΑΣΑΥΧΡ

ΖΖ 

        

        

        

 

Α)  ΜΔ ΚΛΗΚ ΣΟΝ «ΣΤΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ» ΝΑ ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΔΞΖ 

ΔΠΗΛΟΓΔ: α) ΔΜΒΑΜΑ ΠΡΟ ΣΟΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ (ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ)  β) ΚΑΣΑΘΔΖ Δ ΛΟΓ/ΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ  γ) ΔΠΗΣΑΓΖ 

ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ  δ) ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΠΗΣΑΓΖ ε) ΑΛΛΟ ΣΤΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

 

Β)  ΜΔ ΚΛΗΚ ΣΟ «ΔΗΓΟ/ ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ ΑΓΟΡΑ» ΝΑ 

ΔΜΦΑΝΗΕΟΝΣΑΗ ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΓΑΠΑΝΧΝ ΓΗΑ ΝΑ ΓΗΝΔΣΑΗ Ζ 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΜΔ ΣΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟ ΠΛΖΡΧΜΖ. 

 

ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΑΓΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΔΠΔΝΓΤΣΖ. 



 

 

 

ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΣΟΗΥΔΗΧΝ, ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

ΣΑ ΤΓΚΔΝΣΡΧΝΔΗ  ΚΑΗ ΔΜΦΑΝΗΕΔΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΠΗΝΑΚΔ 

 

ΠΗΝΑΚΑ  5.5  ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ 

 
Α/Α ΔΗΓΟ/ ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΟΤ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΑ ΜΔ ΦΠΑ ΑΞΗΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ 

    

    

ΤΝΟΛΟ   

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.6 

 Πίλαθαο Δλεξγεηψλ-Γαπαλψλ βάζεη Έγθξηζεο/ 

Σξνπνπνηήζεσλ 
Δπηιέμηκεο 

Δλέξγεηεο 

Καηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ χλνιν 

εγθεθξηκέλσλ 

δαπαλψλ 

θαηά ΚΔ & 

ΚΓ 

1 2 3 4 5 6 

1 Γηακφξθσζε 

θηηξίσλ θαη 

ρψξσλ 

       

2 Πξνκήζεηα  

κεραλεκάησλ, 

εμνπιζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ 

 

Γαπάλεο γηα ΑΠΔ 

       

3 Αγνξά 

ηερλνγλσζίαο 
       

4 Γαπάλεο 

Απαζρφιεζεο 

πξφζζεηνπ 

πξνζσπηθνχ 

       

5 Γαπάλεο 

κεηεγθαηάζηαζεο 

ζε ΒΔΠΔ 

       

6 ΆυιεοΓαπάλεο        

7 πλνιηθά πνζά        

8 Δπηιέμηκα πνζά        

9 Δπηρνξεγνχκελνο 

Πξνυπνινγηζκφο 
       

 

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΤΜΠΛΖΡΧΝΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΗΥΤΟΝ ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ (ΠΗΝΑΚΑ Γ΄).  

 

ΠΗΝΑΚΑ 5.6 

 Πίλαθαο Δλεξγεηψλ-Γαπαλψλ βάζεη Παξαζηαηηθψλ 
Δπηιέμηκεο 

Δλέξγεηεο 

Καηεγνξίεο επηιέμηκσλ δαπαλψλ χλνιν 

εμνθιεκέλσλ 

δαπαλψλ 

πηζηνπνίεζεο 

θαηά ΚΔ 

1 2 3 4 5 6 

1 Γηακφξθσζε 

θηηξίσλ θαη 

ρψξσλ 

       

2 Πξνκήζεηα  

κεραλεκάησλ, 

εμνπιζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ 

 

Γαπάλεο γηα 

       



 

 

ΑΠΔ 

3 Αγνξά 

ηερλνγλσζίαο 
       

4 Γαπάλεο 

Απαζρφιεζεο 

πξφζζεηνπ 

πξνζσπηθνχ 

       

5 Γαπάλεο 

κεηεγθαηάζηαζεο 

ζε ΒΔΠΔ 

       

6 ΆυιεοΓαπάλεο        

7 πλνιηθά πνζά        

8 Δπηιέμηκα πνζά        

9 Δπηρνξεγνχκελνο 

Πξνυπνινγηζκφο 
       

 

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΔΗΖΥΘΖΑΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΠΔΝΓΤΣΖ. ΣΑ ΔΠΗΛΔΞΗΜΑ ΠΟΑ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ 

ΗΥΤΟΝ ΣΔΥΝΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

ΔΛΔΓΥΟΗ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

1)   ΔΛΔΓΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ Ζ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΠΔΓΗΧΝ. 

2) Ζ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΚΓΟΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΧΝ ΝΑ ΜΖΝ ΔΗΝΑΗ 

ΠΡΟΓΔΝΔΣΔΡΖ ΣΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ 

ΠΡΟΣΑΖ 

 


