
 

 
 

 

 

 
 ΔΝΓΙΑΜΔΟ ΦΟΡΔΑ 
 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ 
 ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  

 
     

  Επιτειρηζιακό Πρόγραμμα 2014-2020 

 τέδιο Ψηθιακής Αναβάθμιζης ηων Επιτειρήζεων 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

Αρ. Φακ. 13.32.65.1. ______            

 

Γεληθό Γηεπζπληή 

Τπνπξγείν Δλέξγεηαο,  Δκπνξίνπ 

θαη Βηνκεραλίαο  

1421  Λεπθωζία  

 

Κύξηε, 

 

Αίηηζη Σελικής Πληρωμής  

 

Με ηελ παξνύζα ζαο πιεξνθνξνύκε όηη έρνπκε νινθιεξώζεη ηελ Β΄ ΦΑΗ ηωλ επελδύζεωλ πνπ καο 

έρεηε εγθξίλεη ζηελ αίηεζε καο θαη παξαθαινύκε όπωο πξνβείηε ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

πιεξωκή ηεο ρνξεγίαο, πνπ αλέξρεηαη ζε € ________________ ,ζύκθωλα κε ηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε 

παξαζηαηηθώλ.  

 

Βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε μεπεξάζεη ην ειάρηζην όξην  επέλδπζεο ηωλ €5.000, όπωο ζαθώο πξνλνείηαη 

ζηνλ Οδεγό ρεδίνπ.  

 

Επιζσνάπηοσμε: 

 

1. πκπιεξωκέλεο ηελ Αλαιπηηθέο Καηαζηάζεηο Πιεξωκώλ, καδί κε όια ηα απαξαίηεηα παξαζηαηηθά 

εηο δηπινύλ (πξωηόηππα θαη αληίγξαθα) όπωο: ηηκνιόγηα, απνδείμεηο πιεξωκήο, έγγξαθα 

εηζαγωγήο θηι.. Η Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Πιεξωκώλ είλαη ππνγξακκέλε από ηνλ εθπξόζωπν ηεο 

εηαηξείαο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4) . 

 

2. Καηάζηαζε ινγαξηαζκνύ από ηελ Σξάπεδα (Bank Statement) ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νη 

αξηζκνί ηωλ επηηαγώλ, νη κεηαθνξέο κέζω ηξάπεδαο (bank transfer) θαη  πιεξωκέο κε πηζηωηηθή 

θάξηα,  κε ηηο νπνίεο έγηλε ε πιεξωκή/εμόθιεζε ηωλ ηηκνινγίωλ. 

 

 



3. Δμνπζηνδόηεζε γηα πιεξωκέο από ην FIMAS (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3). 

 

4. Τπεύζπλε Γήιωζε γηα ηνλ ηξόπν αγνξάο θαη πιεξωκήο επηιέμηκωλ δαπαλώλ/επελδύζεωλ 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5). 

 

5. Τπεύζπλε Γήιωζε εμαζθάιηζεο όιωλ ηωλ απαξαίηεηωλ Αδεηώλ / Πηζηνπνηεηηθώλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

6).  

 

6. Τπεύζπλε Γήιωζε γηα Αγνξέο από Σξίηνπο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7). 

 

7. Άδεηα Λεηηνπξγίαο/ Γηαηήξεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Τπνζηαηηθνύ ή Απόδεημε πιεξωκήο γηα Άδεηα 

Λεηηνπξγίαο / Γηαηήξεζεο Δπαγγεικαηηθνύ Τπνζηαηηθνύ ή Βεβαίωζε από ηνλ Γήκν/ Κνηλνηηθή 

Αξρή ή Άδεηα Οηθνδνκήο ζην όλνκα κνπ ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε εγθεθξηκέλε από ην ρέδην 

Υνξεγηώλ δξαζηεξηόηεηα ή Άδεηα Οηθνδνκήο ζην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ππνζηαηηθνύ ζηελ 

νπνία αλαγξάθεηαη εγθεθξηκέλε από ην ρέδην Υνξεγηώλ δξαζηεξηόηεηα θαη Δλνηθηαζηήξην 

Έγγξαθν.  

 

8. Σα πξώηα ηξία ηηκνιόγηα πώιεζεο ηεο επηρείξεζεο/εηαηξείαο κνπ (αθνξά ΜΟΝΟ λέεο 

επηρεηξήζεηο). 

 

9. Λνγηζηηθή κεξίδα/αξρείν, όπνπ ζα παξνπζηάδνληαη όιεο νη δαπάλεο  πνπ αθνξνύλ ην Έξγν 

(εκεξνκελία ηηκνινγίνπ, αξηζκόο ηηκνινγίνπ, όλνκα πξνκεζεπηή, πνζό ηηκνινγίνπ, θαηεγνξία ηεο 

δαπάλεο όπωο θαίλεηαη ζην Γεληθό θαζνιηθό θαη ηα ζηνηρεία ηωλ αληίζηνηρωλ απνδείμεωλ 

εμόθιεζεο).Σνλίδεηαη όηη ε ινγηζηηθή κεξίδα/αξρείν ηεο θάζε επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζθξαγηζκέλε, ππνγεγξακκέλε, κε εκεξνκελία ππνγξαθήο, από ηνλ Λνγηζηή ή Διεγθηή ή 

Γηεπζπληή ηεο Δηαηξείαο κε εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο (Authorised Signatory) όπνπ ζα βεβαηώλεη 

όηη νη ελ ιόγω δαπάλεο αθνξνύλ ην Έξγν θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Γεληθό Καζνιηθό ηεο 

επηρείξεζεο (General Ledger), πηζηνπνηώληαο ζηελ ηειεπηαία ζειίδα, ηνλ αξηζκό ηωλ ζειίδωλ». 

 

 

 

Ηκεξνκελία: ________________________ 

 

Τπνγξαθή λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο:  __________________________ 

 

Ολνκαηεπώλπκν: ___________________________________________________ 

 

Όλνκα επηρείξεζεο: _________________________________________________ 

 

 

              θξαγίδα (όπνπ εθαξκόδεηαη): ……………..……….……….. 

 
 


