    
  



    

Σε εφαρµογή της Υπ’ Αριθ. 48116 / 19-12-2005 Απόφασης και προς
διευκόλυνση
Κεντρικού

- επίσπευση των ελέγχων, οι φορείς που ζητούν τη σύσταση

Οργάνου

Ελέγχου

και

την

πιστοποίηση

της

υλοποιηθείσας

επένδυσης θα πρέπει να συνοδεύουν την Αίτηση Ελέγχου τουλάχιστον µε τα
κάτωθι δικαιολογητικά:

1/.

Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις του

για εταιρείες

συνεταιρισµούς και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος για ατοµικές επιχειρήσεις.
Επίσης επικυρωµένο αντίγραφο του βιβλίου µετόχων – εταίρων και αντίγραφο
πρακτικού τελευταίας Γενικής Συνέλευσης

στο οποίο θα διαπιστώνεται

η

µετοχική - εταιρική σύνθεση.

2/.

Στοιχεία νόµιµης εκπροσώπησης της επιχείρησης

3/.

Στοιχεία πιστοποίησης της καταβληθείσας αύξησης του µετοχικού -

εταιρικού κεφαλαίου, για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής:



( ) Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του µετοχικού - εταιρικού
κεφαλαίου (απόσπασµα πρακτικού & ΦΕΚ δηµοσίευσής του).



( ) Πρακτικό του ∆.Σ. για την πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του
µετοχικού - εταιρικού κεφαλαίου και ΦΕΚ ανακοίνωσής του (στο ΤΑΠΣ της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ) ή η σχετική καταχώρηση στο µητρώο Α.Ε. της
οικείας νοµαρχίας.

4/.

Καταστάσεις όλων των τιµολογίων και λοιπών παραστατικών εξόφλησης

ανά

κατηγορία και υποκατηγορία ενισχυόµενης δαπάνης, χρονολογική σειρά

και προµηθευτή,

υπογεγραµµένες από τον υπεύθυνο του λογιστηρίου και τον

νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας

σύµφωνα µε το υπόδειγµα που είναι

ανηρτηµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου.

5/.

Πλήρης τεχνική περιγραφή του υλοποιηθέντος µέχρι τη συγκεκριµένη

φάση επενδυτικού έργου (ανά κατηγορία δαπάνης) µε ηµεροµηνία και
υπογραφή του αρµόδιου τεχνικού. Πρέπει επίσης να καταγράφονται και
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αιτιολογούνται οι σχετικές τεχνικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το αρχικό
προβλεπόµενο και εγκριθέν επενδυτικό σχέδιο και να αιτιολογούνται οι τυχόν
αποκλίσεις κόστους.

6/.

Την εκδοθείσα Οικοδοµική Άδεια και τυχόν αναθεωρήσεις της.

7/.

Τα εγκεκριµένα βάσει της οικοδοµικής αδείας αρχιτεκτονικά σχέδια

(τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης, κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα οποία
δοµούνται οι κτιριακές εγκαταστάσεις της επένδυσης.

8/.

Τελευταίος δηµοσιευµένος Ισολογισµός της εταιρείας.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.

2

