Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΕΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με
εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της
πρόσκλησης).
Επισυνάπτονται οι αντίστοιχες σελίδες από το gsis που απεικονίζουν τα ΚΑΔ της έδρας και όλων
των εγκαταστάσεων/υποκαταστημάτων εκείνων που έχουν δηλωθεί ως τόποι υλοποίησης στην
Αίτηση Χρηματοδότησης. Προσοχή στην ημερομηνία εκτύπωσης η οποία πρέπει να είναι εμφανής
στις σελίδες και μεταγενέστερη από την ημερομηνία της έκδοσης της Πρόσκλησης.

2

Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
Επισυνάπτεται συμπληρωμένη, με σφραγίδα και υπογραφή, η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ σύμφωνα με
το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙI. Η περίοδος αναφοράς αφορά τις δύο τελευταίες κλεισμένες
χρήσεις.
Για όσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει τη λογιστική χρήση του 2020 υποβάλλεται το Υπόδειγμα και τα
στοιχεία (ΕΜΕ και τα λογιστικά στοιχεία) με περίοδο αναφοράς το έτος 2020. Σε περίπτωση που σε σχέση
με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει
αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), έχει
τσεκαριστεί το ΝΑΙ, υποβάλλεται επιπροσθέτως και το Υπόδειγμα με τα στοιχεία (ΕΜΕ και τα λογιστικά
στοιχεία) της περιόδου αναφοράς 2019.
Για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν κλείσει τη λογιστική χρήση του 2020 υποβάλλεται το Υπόδειγμα και τα
στοιχεία (ΕΜΕ και τα λογιστικά στοιχεία) με περίοδο αναφοράς το έτος 2019. Σε περίπτωση που σε σχέση
με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει
αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), έχει
τσεκαριστεί το ΝΑΙ, υποβάλλεται επιπροσθέτως και το Υπόδειγμα με τα στοιχεία (ΕΜΕ και τα λογιστικά
στοιχεία) της περιόδου αναφοράς 2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ στην ορθή συμπλήρωση των κάτωθι στοιχείων:
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3

Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
Επισυνάπτεται συμπληρωμένος, με σφραγίδα και υπογραφή, ο Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis
σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV

4

Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης σε ισχύ.
Επισυνάπτονται οι άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων για όλους τους τόπους που έχουν
δηλωθεί ως τόποι υλοποίησης.
Για τα ξενοδοχεία/τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν εξωτερικό χώρο εστίασης: Ειδικό σήμα
λειτουργίας ή Γνωστοποίηση λειτουργίας του ξενοδοχείου.
Οι άδειες λειτουργίας πρέπει να είναι σε ισχύ.
Στην περίπτωση που στην άδεια λειτουργίας δεν αναγράφονται τα ωφέλιμα τ.μ. χρήσης εξωτερικού
χώρου θα πρέπει να υποβάλετε την άδεια λειτουργίας και κατάλληλο έγγραφο (πχ. βεβαίωση του
αρμόδιου φορέα, κάτοψη καταστήματος κλπ.) από το οποίο να προκύπτουν οι εξωτερικοί χώροι του
καταστήματος και τα τετραγωνικά τους μέτρα.

5

Άδεια χρήσης εξωτερικού χώρου (όπου αναγράφονται τα νόμιμα τ.μ.)
Επισυνάπτονται τυχόν άδειες χρήσης, για χρήση εξωτερικών χώρων που εκδίδονται από διάφορους
Φορείς (Δήμους, λιμενικά ταμεία κλπ.) και αφορούν σε χρήση τ.μ. εξωτερικού χώρου, πέραν αυτών
που αναγράφονται στις άδειες λειτουργίας, για όλους τους τόπους που έχουν δηλωθεί ως τόποι
υλοποίησης στην Αίτηση Χρηματοδότησης και υπάρχει υποχρέωση για την ύπαρξη της άδειας
αυτής.
Για τα ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα που διαθέτουν εξωτερικό χώρο εστίασης:
α. Γνωστοποίηση λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο ζητείται
η επιχορήγηση για αγορά θερμαντικών σωμάτων συνοδευόμενη από εγκεκριμένο σχέδιο κάτοψης
από την οικεία ΠΥΤ ή την ΥΔΟΜ (Υπηρεσία Δόμησης) ή την ΕΥΠΑΤΕ (Υπηρεσία αδειοδότησης του
Υπουργείου Τουρισμού), στην οποία θα εμφαίνεται ο εξωτερικός χώρος του καταστήματος
ή
β. Άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οποία αναγράφεται η
επιφάνεια του εξωτερικού χώρου του καταστήματος.
Στην περίπτωση που μια επιχείρηση δεν διαθέτει κατά την υποβολή της αίτησης ανανεωμένη άδεια
κατάληψης εξωτερικών χώρων για το 2021 λόγω καθυστέρησης έκδοσής της από τον αρμόδιο
Φορέα, θα πρέπει να επισυνάψει την άδεια που διέθετε για το 2020 καθώς επίσης και την αίτηση
ανανέωσής της προς τον αρμόδιο Φορέα.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω δικαιολογητικό δεν είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν πραγματοποιείται
κατάληψη Δημόσιου Εξωτερικού χώρου.

6

Αίτηση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά το Άρθρο 65 του Ν. 4688/2020
Επισυνάπτεται η αίτηση που έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου που είναι
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αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου κατά το σημείο 1 του Άρθρου 65 του Ν.
4688/2020, για όλους τους τόπους που έχουν δηλωθεί ως τόποι υλοποίησης στην Αίτηση
Χρηματοδότησης και για τους οποίους έχει υποβληθεί η αίτηση αυτή.
Σημειώνεται ότι το εν λόγω δικαιολογητικό δεν είναι υποχρεωτικό εφόσον δεν πραγματοποιείται
κατάληψη Δημόσιου Εξωτερικού χώρου.
7

Τιμολόγια αγοράς θερμαντικών σωμάτων Εξωτερικού Χώρου
Επισυνάπτονται τα τιμολόγια αγοράς των θερμαντικών σωμάτων όπου αναγράφεται ο τύπος των
σωμάτων καθώς και η τιμολόγηση ανά είδος. Συνίσταται η αναλυτική περιγραφή των
τιμολογηθέντων ώστε να εξάγεται με ασφάλεια ο τύπος και η μοναδιαία τιμή ανα θερμαντικό
σώμα.

8

Εξοφλημένα Παραστατικά προμήθειας θερμαντικών σωμάτων Εξωτερικού Χώρου
Επισυνάπτονται τα παραστατικά εξόφλησης.
Επισημαίνεται ότι για την εξόφληση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
παρούσης δράσης, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και
θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.
Πιο συγκεκριμένα τιμολόγια καθαρής αξίας έως 500€ (χωρίς ΦΠΑ) εξοφλούνται είτε με μετρητά
είτε με τραπεζικό τρόπο εξόφλησης ενώ τιμολόγια καθαρής αξίας άνω των 500€ (χωρίς ΦΠΑ)
εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο με τραπεζικό μέσο πληρωμής(μεταφορά από λογαριασμό του
δικαιούχου προς λογαριασμό του προμηθευτή, κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό του
προμηθευτή, εξόφληση μέσω χρεωστικής κάρτας που συνδέεται με λογαριασμό του λήπτη της
ενίσχυσης κλπ)
Στην περίπτωση εξόφλησης με μετρητά αναρτώνται οι αποδείξεις εξόφλησης από τον προμηθευτή.
Στην περίπτωση εξόφλησης με κατάθεση σε λογαριασμό του προμηθευτή αναρτώνται τα σχετικά
καταθετήρια.
Στην περίπτωση επιλογής οποιουδήποτε άλλου τραπεζικού τρόπου πληρωμής αναρτώνται το
σχετικό παραστατικό (αποδεικτικό μεταφοράς, αντίγραφο επιταγής, κ.α.) καθώς και το extrait
(κίνηση λογαριασμού) όπου εμφανίζεται η αντίστοιχη χρέωση στο λογαριασμό του λήπτη της
ενίσχυσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι λογαριασμοί τόσο του λήπτη της ενίσχυσης, από τον οποίο θα μεταφέρονται τα ποσά, όσο και
του προμηθευτή, προς τον οποίο θα μεταφέρονται, θα πρέπει να ανήκουν στην εταιρεία, εφόσον
πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, και όχι σε εταίρους. Η συνθήκη αυτή θα πρέπει να ικανοποιείται
και να αποτυπώνεται στα παραστατικά εξόφλησης που επισυνάπτονται.

9

Αντίγραφα Εγγραφής σε Λογιστικά Βιβλία Επιχείρησης
Σε ότι αφορά τις λογιστικές εγγραφές κατά περίπτωση αναρτώνται:
Τήρηση απλογραφικών βιβλίων : Η σελίδα με την αντίστοιχη λογιστική εγγραφή με εμφανή τα
στοιχεία της επιχείρησης.
Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων: Τα λογιστικά άρθρα του ημερολογίου με τις εγγραφές των
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τιμολογίων και των εξοφλήσεων με εμφανή τα στοιχεία της επιχείρησης.
10

Φωτογραφίες εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων
Επισυνάπτεται ευκρινές φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει
εγκατεστημένα στους χώρους υλοποίησης της επιχείρησης.

τα

θερμαντικά

σώματα

Σημειώνονται τα εξής:


Από το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να ταυτοποιείται ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης.



Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε
τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο),
αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό
σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την
αγορά τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : Προϋποθέσεις ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013
Προκειμένου να είναι οι ενισχύσεις συμβατές με τον Κανονισμό Καν Ε.Ε. 1407/2013 πρέπει να ισχύουν οι
παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:
Α. Γενικοί όροι:
1. ο παρόν κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις:
α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου
β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και
της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i.
όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων
που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii.
όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς
δ) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων,
ε) Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα
στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους
τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή ασκούν άλλες
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός
εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την
προϋπόθεση ότι με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του
κόστους, διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του
παρόντος κανονισμού.
στ) Επίσης ο κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που
σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται
άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες
τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
Β. Ειδικοί όροι
1)
Η ενίσχυση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν
ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis,
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο
ενιαίας επιχείρησης.
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2)
Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη
χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να
υπαχθεί στο ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού
3)
Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για
να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση
υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν
από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.
4) Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος
σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την
ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες
χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων
κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.
5) Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για
λογαριασμό τρίτων το ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο
τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό
τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ, θα
ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της
δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ
και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών
εμπορευματικών μεταφορών.
6) Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία
επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης
7) Τα ανωτέρω όρια ισχύουν υπό το πρίσμα του όρου της «ενιαίας επιχείρησης». Στον όρο «ενιαία
Επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που
έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης
που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας
που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
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Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του
πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
8) Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες
επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η
σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης
που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά
κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
9) Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος φροντίζει επίσης να λάβει από την
αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων
κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το
τρέχον οικονομικό έτος.
10) Τα κράτη μέλη χορηγούν νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, μόνο
αφού εξακριβώσουν ότι η ενίσχυση αυτή δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση σε επίπεδο που υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο
όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ότι τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στον
κανονισμό αυτό.
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