ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Για αίτημα Αλλαγής Υπευθύνου Έργου:
i.

Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής από δημόσια αρχή, όπου θα δηλώνεται ο ορισμός του νέου
Υπευθύνου Έργου (ονοματεπώνυμο κλπ)

Για αίτημα Αλλαγής Νομίμου Εκπροσώπου:
i.

Το δικαιολογητικό από όπου προκύπτει η αλλαγή. Για ΟΕ/ΕΕ, το
τροποποιημένο καταστατικό όπως κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο, για ΕΠΕ και
για ΑΕ το ΦΕΚ τροποποίησης (η το καταστατικό)

ii.

Υ. Δ. του Νομίμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Β) του οδηγού
εφαρμογής του προγράμματος , θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, για
πιθανά προγράμματα deminimis που έχει ενταχθεί η επιχείρηση

Για αίτημα Αλλαγής Έδρας:
i.

Βεβαίωση μεταβολών από τη ΔΟΥ για την αλλαγή έδρας (για όλες τις νομικές
μορφές) και

ii.

Τροποποιημένο καταστατικό (για ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ) η ΦΕΚ (για ΑΕ) , εφόσον στο
καταστατικό αναφέρεται αναλυτικά η διεύθυνση.

Για αίτημα Αλλαγής Εταιρικής-Μετοχικής Σύνθεσης:
i.

Πρόσφατο Πρακτικό Γ.Σ. μετόχων για ΑΕ (ακριβές αντίγραφο με σφραγίδα και
υπογραφή νομίμου εκπροσώπου) ή Τροποποίηση καταστατικού (για
ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ) όπου να φαίνεται η νέα μετοχική /εταιρική σύνθεση και τα
ποσοστά συμμετοχής.

ii.

Υ. Δ. του Νομίμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Β) του οδηγού
εφαρμογής του προγράμματος ,θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, για
πιθανά προγράμματα deminimis που έχει ενταχθεί η επιχείρηση
Προσοχή: Εφόσον η παραπάνω μεταβολή οδηγήσει σε μεταβολή και
άλλων στοιχείων (πχ αλλαγή νομίμου εκπροσώπου ή αλλαγή

υπευθύνου έργου εφόσον υπεύθυνος ήταν ο εταίρος-μέτοχος που
αποχώρησε) τότε πρέπει να γίνει και το αντίστοιχο αίτημα αλλαγής.

Για αίτημα Αλλαγής Νομικής Μορφής:
i.

Τροποποιητικό/Νέο καταστατικό (για ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΑΕ)

ii.

Σχετικά ΦΕΚ (για ΕΠΕ/ΑΕ)

iii.

Διακοπή και έναρξη στη ΔΟΥ εφόσον η αλλαγή αφορά μετατροπή από ή σε
ατομική επιχείρηση.

iv.

Προσκόμιση άλλων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνέχεια της
επιχείρησης – ειδικότερα προσοχή όταν πρόκειται για αλλαγή από ατομική
επιχείρηση σε ΟΕ/ΕΕ/ΕΠΕ/ΑΕ ή το αντίστροφο. Τέτοια δικαιολογητικά μπορεί
να είναι κατά περίπτωση τα εξής: α) τιμολόγια πώλησης – μεταβίβασης
παγίων στοιχείων της προηγούμενης επιχείρησης στη νέα, β)
συμβολαιογραφική πράξη ανάληψης όλων των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων της προηγούμενης επιχείρησης από τη νέα, γ) διακοπή στη
ΔΟΥ της προηγούμενης επιχείρησης και δ) έναρξη της νέας. Τα
δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται κυρίως όταν η μετατροπή αφορά από η σε
ατομική επιχείρηση

Για αίτημα Παράτασης:
i.

Τεκμηριωμένη αιτιολογία στο αίτημα παράτασης που υποβάλλεται
Προσοχή: Η ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος παράτασης πρέπει να
υποβληθεί και να προσκομιστεί εντύπως το αργότερο έως 3 μήνες πριν τη
λήξη του 18μήνου (δηλαδή έως 29/5/2013). Η παράταση δε μπορεί να
υπερβαίνει τους 3 μήνες.

Για αίτημα Αλλαγής Προμηθευτή:
i.

Προσφορές ή προτιμολόγια ή τιμολόγια

Για αίτημα Απένταξης – Παραίτησης:
Το συγκεκριμένο αίτημα δεν είναι υλοποιημένο ακόμη στο ΠΣΚΕ και ο
επενδυτής που θέλει να παραιτηθεί από τον πρόγραμμα θα υποβάλλει απλή
αίτηση με σφραγίδα και υπογραφή εκτός ΠΣΚΕ.

Για αίτημα αλλαγής Φυσικού – Οικονομικού Αντικειμένου:
Κάθε δικαιούχος επιχείρηση έχει δυνατότητα να υποβάλλει έως 1 αίτημα
τροποποίησης αυτής της κατηγορίας, με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί. Αιτήματα
τα οποία δε ξεπερνούν το 10% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα
εξετάζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ. Σε διαφορετική περίπτωση το θέμα προωθείται στην
Επιτροπή Παρακολούθησης.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα εξής:
i.

Αναλυτικές Προσφορές – Prospectus (η τιμολόγια εφόσον οι δαπάνες έχουν
ήδη πραγματοποιηθεί)

ii.

Έκθεση-καταγραφή όπως αυτή αναφέρεται στον οδηγό εφαρμογής του
προγράμματος στις περιπτώσεις που με το αίτημα τροποποίησης επέρχονται
αλλαγές στις τιμές στόχους ή προκύπτει επίτευξη του στόχου με τρόπο
διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στην απόφαση ένταξης (μέσω
καυσίμων αντί ηλεκτρικής, μέσω καυσίμων και ηλεκτρικής αντί μόνο
ηλεκτρικής).

iii.

Φωτοαντίγραφα λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ),
κατανάλωσης νερού (ΔΕΥΑ), τιμολόγια αγοράς ή πώλησης θερμικής
ενέργειας, λογαριασμοί φυσικού αερίου ή / και τιμολόγια αγοράς υγραερίου,
που

περιλαμβάνουν

το

χρονικό

διάστημα

1/1/2009-31/12/2009,στις

περιπτώσεις που με το αίτημα τροποποίησης επέρχονται αλλαγές στις τιμές
στόχους ή προκύπτει επίτευξη του στόχου με τρόπο διαφορετικό από αυτόν
που αναφέρεται στην απόφαση ένταξης (μέσω καυσίμων αντί ηλεκτρικής,
μέσω καυσίμων και ηλεκτρικής αντί μόνο ηλεκτρικής).

