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Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ για ηο ππόγπαμμα DIGI-RETAIL 

 

Τα παρακάηω δικαιολογηηικά είναι σποτρεωηικά και διαθοροποιούνηαι ανάλογα με ηη 

νομική μορθή ηης Επιτείρηζης. 

 

Α/Α Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ 

1. Βεβαίσζε Έλαξμεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο νηθείαο Γ.Ο.Υ. ή/ θαη ηζνδύλακν έγγξαθν (π.ρ. 

βεβαίσζε κεηαβνιήο), από ηα νπνία ε «Χεθηαθέο Δληζρύζεηο Α.Δ.» κπνξεί λα επηβεβαηώζεη: 

ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

ηε λνκηκόηεηα ηνπ ηόπνπ πινπνίεζεο ηεο επέλδπζεο 

Σε πεξίπησζε πνπ ε επέλδπζε πξαγκαηνπνηεζεί ζε ππνθαηάζηεκα δηαθνξεηηθό από ηελ έδξα 

ηεο επηρείξεζεο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ ππνρξεσηηθά θαη γηα ην 

ππνθαηάζηεκα. 

2. Για ηιρ Α.Δ. με Γ' καηηγοπίαρ βιβλία: 

1. ΦΔΚ ζύζηαζεο 

2. ΦΔΚ εθπξνζώπεζεο 

3. Πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο κεηνρηθήο ζύλζεζεο (αληίγξαθν ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ 

κεηόρσλ όπνπ αλαγξάθεηαη ε κεηνρηθή ζύλζεζε, ζεσξεκέλν από ηνλ Γηεπζύλνληα 

Σύκβνπιν κε εκεξνκελία ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξόηαζεο). 

4. Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηόηεηα ηνπο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

Franchise ή ιεηηνπξγνύλ σο αληηπξνζσπείεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ θαη ην κεηαμύ 

ηνπο ζπκβόιαην κε ηε κεηξηθή εηαηξεία. 

  

Για ηιρ ΔΠΔ με Γ' καηηγοπίαρ βιβλία: 

1. ΦΔΚ ζύζηαζεο 

2. ΦΔΚ εθπξνζώπεζεο 

3. Πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο εηαηξηθήο ζύλζεζεο (αληίγξαθν ησλ ζειίδσλ ηνπ βηβιίνπ 

εηαίξσλ όπνπ αλαγξάθεηαη ε εηαηξηθή ζύλζεζε, ζεσξεκέλν από ηνλ δηαρεηξηζηή κε 

εκεξνκελία ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξόηαζεο). 

4. Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηόηεηα ηνπο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

Franchise ή ιεηηνπξγνύλ σο αληηπξνζσπείεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ θαη ην κεηαμύ 

ηνπο ζπκβόιαην κε ηε κεηξηθή εηαηξεία. 

 

Για ηιρ ΟΔ και ΔΔ 

1. Ιδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο θαη πηζηνπνηεηηθό από ην νηθείν Πξσηνδηθείν πεξί κε 

ηξνπνπνίεζεο, λόκηκα δεκνζηεπκέλν, 

2. Θεσξεκέλε ππεύζπλε δήισζε ηνπ δηαρεηξηζηή όηη εμαθνινπζεί λα είλαη δηαρεηξηζηήο 

ηεο εηαηξίαο θαη όηη ε εηαηξηθή ζύλζεζε, όπσο πξνθύπηεη από ην ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό 

ζύζηαζεο, ηζρύεη. 

3. Οη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηόηεηα ηνπο εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

Franchise ή ιεηηνπξγνύλ σο αληηπξνζσπείεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ θαη ην κεηαμύ 

ηνπο ζπκβόιαην κε ηε κεηξηθή εηαηξεία 

 

Για ηιρ αηομικέρ επισειπήζειρ 

1. Βεβαίσζε έλαξμεο επηηεδεύκαηνο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη όιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο επελδπηηθήο πξόηαζεο (ηασηίδεηαι με ηο δικαιολογεηικό 

«2» παραπάνω και δεν σπάρτει σποτρέωζε σποβολής ηοσ). 

 

ΠΡΟΟΧΗ: ε απλά ανηίγπαθα. 
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3. Δπισειπήζειρ με ςποσπέωζη έκδοζηρ ιζολογιζμών: 

Ιζνινγηζκνί-απνηειέζκαηα ρξήζεο (κόλν γηα όζεο επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

ζπληάζζνπλ) γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. 

 

Όλερ οι επισειπήζειρ: 

Φνξνινγηθέο δειώζεηο Δ3 γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο. Σε πεξηπηώζεηο 

ππεξδσδεθάκελεο ρξήζεο θαιό είλαη λα ππάξρεη ζε πίλαθα θαη δηαρσξηζκόο αλά έηνο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαη ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ θαη απνζβέζεσλ κε θαηάζεζε ησλ 

ζρεηηθώλ αζξνηζηηθώλ ηζνδπγίσλ. Σηελ πεξίπησζε όπνπ γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθό έηνο δελ 

ππάξρνπλ αθόκε επίζεκα θνξνινγηθά ζηνηρεία, ηόηε ππνβάιινληαη 

 

 Για επισειπήζειρ πος ηηπούν βιβλία Γ' καηηγοπίαρ: 

Ιζνδύγην ηνπ Γεθεκβξίνπ ηεο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, ζηνηρεία 

απνηύπσζεο ησλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη απνηύπσζε ηεο β'-βάζκηαο 

αλάιπζεο ηεο νκάδαο 7 (γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό πσιήζεσλ ιηαληθήο) 

 Για επισειπήζειρ πος ηηπούν βιβλία Β' καηηγοπίαρ: 

Φσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ΦΠΑ ή θσηναληίγξαθα ησλ ππνβαιιόκελσλ 

πεξηνδηθώλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη εθηύπσζε αλαθεθαιαίσζεο ρξήζεο. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: ε απλά ανηίγπαθα. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ αληί ησλ δειώζεσλ Δ3 ππνβάιινληαη 

πξνζσξηλά θνξνινγηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα αληίγξαθα ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλα 

από ηνλ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο θαη ζθξαγηζκέλα από ηελ επηρείξεζε. 

4. Ένηςπο Δ7 (Απόδνζε θόξνπ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ) γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δηαρεηξηζηηθέο 

ρξήζεηο. Σην έληππν Δ7 ζα πξέπεη εκθαλώο λα παξνπζηάδνληαη νη εκέξεο απαζρόιεζεο αλά 

εξγαδόκελν ηεο επηρείξεζεο. Σηελ πεξίπησζε όπνπ δελ έρεη ππνβιεζεί ην Δ7 γηα ην πιένλ 

πξόζθαην νηθνλνκηθό έηνο ππνβάιινληαη νη ΑΠΓ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. 

ΠΡΟΟΧΗ: ε απλά ανηίγπαθα 

5. Υπεύθςνη δήλωζη Ν. 1599/86 ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν ηεο 

Δπηρείξεζεο, θαη ζθξαγηζκέλε κε ηε ζθξαγίδα ηεο Δπηρείξεζεο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη 

από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο επηρείξεζεο ηα παξαθάησ: 

• ην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ή κέξνο απηνύ δελ έρεη επηρνξεγεζεί, εληαρζεί, 

ή ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο ζε άιιν πξόγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη 

από εζληθνύο ή θνηλνηηθνύο πόξνπο. 

• έρεη ππνβάιιεη θαηά κέγηζην κία κόλν επελδπηηθή πξόηαζε αλά ΔΠ/ΠΔΠ ηεο δξάζεο 

• δελ έγηλαλ δαπάλεο έξγνπ πξηλ από ην ρξόλν έλαξμεο επηιεμηκόηεηαο ησλ δαπαλώλ, 

δειαδή ηελ εκεξνκελία επίζεκεο πξνθήξπμεο ηεο δξάζεο «digi-retail» 

• έιαβε ζαθή γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Οδεγώλ ηεο Γξάζεο θαη ζπκθσλεί κε 

απηνύο 

• ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζσξηλώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα θνξνινγηθά ζηνηρεία 

θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα θαη ηελ απαζρόιεζε εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ηεξνύληαη 

όινη νη όξνη επηιεμηκόηεηαο ηεο ελόηεηαο 4.3 ηνπ Οδεγνύ Υπνβνιήο ηεο δξάζεο «digi-

retail» 

• όηη όια ηα αλαγξαθόκελα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηελ ειεθηξνληθή κνξθή θαζώο 

θαη ηα αλαγξαθόκελα ζηνηρεία ζηελ έληππε κνξθή κε όια ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά είλαη αιεζή θαη αθξηβή ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηνπο. 

• ζπκθσλεί θαη εμνπζηνδνηεί ηελ Χεθηαθέο Δληζρύζεηο Α.Δ. λα δηαζηαπξώζεη ηα 

δεινύκελα θαη θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηνπ θνξέα κε 
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νπνηνλδήπνηε Γεκόζην Φνξέα θξηζεί ζθόπηκν ή απαηηεηό. 

• ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ ζπκθσλεί ζηε δεκνζίεπζε ηεο 

επσλπκίαο ηεο εηαηξίαο ηνπ, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνύ ηεο δεκόζηαο 

ρξεκαηνδόηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνύρσλ πνπ δεκνζηεύεηαη ειεθηξνληθά 

(ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «Χεθηαθέο Δληζρύζεηο ΑΔ» θαη ηνπ ΔΣΠΑ 2007-

2013). 

• Τν ύςνο ησλ εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (De minimis) πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε 

ή πξόθεηηαη λα ιάβεη ζε πεξίπησζε έληαμεο πξάμεο θαηά ην ηξέρνλ θαη ηα 

πξνεγνύκελα δύν (2) νηθνλνκηθά έηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληζρύζεσλ από ην 

ΤΔΜΠΜΔ) από ηελ 

εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξόηαζεο είλαη « .........................» επξώ. 

Σηην περίπηωζη ποσ η επιτείρηζη δεν έτει λάβει καμία ενίζτσζη, θα ηο 

αναγράθει ζηην σπεύθσνη δήλωζη. 

• Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξηβεηώλ ζηελ αίηεζε ππνβνιήο κεηά ηελ έληαμε ηνπ 

έξγνπ, απηό απεληάζζεηαη θαη ε ηπρόλ ιεθζείζα δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε επηζηξέθεηαη 

εληόθσο. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Ππωηόηςπη και επικςπωμένη για ηο γνήζιο ηος ανηιγπάθος από απμόδια 

δημόζια απσή 

6. • Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ή λόκηκε απαιιαγή εμ' απηήο ή Υπεύζπλε Γήισζε Ν. 

1599/86 ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν ηεο Δπηρείξεζεο, θαη ζθξαγηζκέλε 

κε ηε ζθξαγίδα ηεο Δπηρείξεζεο, πεξί κε απαίηεζεο ύπαξμεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

• Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό /βεβαίσζε εγγξαθήο ζε νηθείν Δπηκειεηήξην. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Η Υπεύθςνη Γήλωζη θα ππέπει να είναι ππωηόηςπη και επικςπωμένη για ηο 

γνήζιο ηος ανηιγπάθος από απμόδια δημόζια απσή 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Η άδεια λειηοςπγίαρ ή ηο πιζηοποιηηικό / βεβαίωζη εγγπαθήρ θα ππέπει να 

είναι ζε απλά ανηίγπαθα 

7. Υπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν ηεο Δπηρείξεζεο, 

θαη ζθξαγηζκέλε κε ηε ζθξαγίδα ηεο Δπηρείξεζεο, ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη από ηνλ λόκηκν 

εθπξόζσπν: 

• ε κε γεσξγηθή ηδηόηεηα ησλ κεηόρσλ ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο. 

• όηη νη κέηνρνη ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο δελ απνηεινύλ κέινο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο. 

• όηη έιαβε ζαθή γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ πξνθήξπμε παξαξηήκαηνο 

VIII «Παξεκβάζεηο ζην παξαγσγηθό πεξηβάιινλ» θαη όηη αλήθεη ή δελ αλήθεη ζε νηθηζκό 

ΟΠΑΑΦ. 

• ε επηρείξεζε δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηώζεηο απνθιεηζηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο έξγσλ από ην 

ΔΓΤΑΑ θαη κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί από ην παξόλ πξόγξακκα ηνπ ΔΤΠΑ. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Ππωηόηςπη και επικςπωμένη για ηο γνήζιο ηος ανηιγπάθος από απμόδια 

δημόζια απσή 
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8. Πποζθοπέρ από ηοςρ ππομηθεςηέρ για ηιρ επιλέξιμερ δαπάνερ πος ζςνιζηούν ηην 

πποηεινόμενη επένδςζη. 

 

Σεκεηώλεηαη όηη: 

- Οη πξνζθνξέο γηα ηνλ εμνπιηζκό / ινγηζκηθό πξέπεη λα είλαη αλαιπηηθέο κε αλαθνξά ζηα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ / εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ ζπλνδεπόκελεο από 

ζρεηηθά prospectus. 

- Οη πξνζθνξέο γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ ζα πξέπεη αλαγθαζηηθά λα πεξηιακβάλνπλ: 

αλάιπζε θόζηνπο, ζθνπό θαη αλαιπηηθά ηα πεξηερόκελα ησλ παξαδνηέσλ πνπ ζα 

αλαπηπρζνύλ / εμεηαζζνύλ. 

- νη πξνζθνξέο πνπ ζπληζηνύλ ηελ πξνηεηλόκελε επέλδπζε ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηα ζηνηρεία 

ηνπ πξνκεζεπηή [ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή, ή εθηύπσζε ζειίδαο παξαγγειίαο εάλ πξόθεηηαη 

γηα αγνξά κέζσ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο], λα έρνπλ εκεξνκελία από ηελ πξνθήξπμε 

ηεο Γξάζεο θαη κεηαγελέζηεξε θαη λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο 

θαζώο θαη γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ Δπελδπηηθνύ Σρεδίνπ. 

 

Η κε ππνβνιή αλαιπηηθώλ θαη ηεθκεξησκέλσλ πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

επηζεκάλζεηο δύλαηαη λα νδεγήζεη θαη ζε απόξξηςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: ε ππωηόηςπη μοπθή ή απλά ανηίγπαθα ή εκηςπώζειρ ζε πεπίπηωζη 

πποζθοπών από ηλεκηπονικά καηαζηήμαηα 

9. Πηζηνπνηεηηθό δηαρείξηζεο πνηόηεηαο ζε ηζρύ από δηαπηζηεπκέλν θνξέα (ζε πεξίπησζε 

απάληεζεο κε 'ΝΑΙ' ζηελ εξώηεζε Γ1 ηνπ εληύπνπ ππνβνιήο αίηεζεο). 

 

ΠΡΟΟΧΗ: ε απλά ανηίγπαθα 

10. Τξαπεδηθέο ζπκβάζεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη on-line πιεξσκέο (απάληεζε 

'ΝΑΙ' ζηελ εξώηεζε Γ3 ηνπ εληύπνπ ππνβνιήο αίηεζεο). 

 

ΠΡΟΟΧΗ: ε απλά ανηίγπαθα 
 

Η ζύκβαζε/αίηεζε γηα web banking ΓΔΝ απνηειεί έγθπξν δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ ηεθκεξίσζε on-line πσιήζεσλ 

ππεξεζηώλ/πξντόλησλ 

11. Υπεύζπλε δήισζε Ν. 1599/86 ππνγεγξακκέλε από ηνλ Νόκηκν Δθπξόζσπν ηεο Δπηρείξεζεο, 

θαη ζθξαγηζκέλε κε ηε ζθξαγίδα ηεο Δπηρείξεζεο, ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη από ηνλ λόκηκν 

εθπξόζσπν: 

• όηη ν δηθαηνύρνο ν νπνίνο ππνβάιιεη επελδπηηθό ζρέδην γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε δελ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο εληόο πνιπθαηαζηήκαηνο ή «εκπνξηθνύ θέληξνπ». 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Ππωηόηςπη και επικςπωμένη για ηο γνήζιο ηος ανηιγπάθος από απμόδια 

δημόζια απσή 

   


