Οδηγίεσ και απαιτοφμενα δικαιολογητικά για την εκταμίευςη
τησ επιχορήγηςησ, ςτο πλαίςιο τησ δράςησ «e-security»
Η επιχείρθςι ςασ υπζβαλλε Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ τθσ επζνδυςισ τθσ ςτο πλαίςιο τθσ
δράςθσ «e-security», το οποίο επαλθκεφτθκε με διοικθτικό και (όπου απαιτικθκε) επιτόπιο
ζλεγχο. Για τθν εκταμίευςθ τθσ επιχοριγθςθσ, απαιτείται θ αποςτολι των ακόλουκων
δικαιολογθτικών:

1.

Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήςεων (παρ. 3 του άρκρου 12 του Π.Δ. 186/26-5-1992).
Για τθν αποφυγι λακών κατά τθν ζκδοςθ του τιμολογίου επιχοριγθςθσ παρατίκενται
ςτθ ςυνζχεια τα βαςικά ςτοιχεία που κα πρζπει να ςυμπλθρωκοφν:
Στοιχεία πελάτη

Αιτιολογία

Επωνυμία:

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Επάγγελμα:

Διαχείριςθ Ζργων Νζων Τεχνολογιών

Διεφκυνςθ:

Κολοκοτρώνθ 8, Ακινα, Τ.Κ.: 10561

ΑΦΜ:

998158280

ΔΟΥ:

ΦΑΕΕ Ακθνών

Λιψθ επιχοριγθςθσ από τθ ςυμμετοχι ςτθ Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για
τθν υλοποίθςθ

επενδφςεων ςτθν ψθφιακι

αςφάλεια

(e-Security)»

-

θλεκτρονικόσ κωδικόσ ……………….._.._......
Ποςό

(όπωσ προκφπτει από το ςχετικό πεδίο ςτο Αίτθμα Εκταμίευςθσ του

Επιχορήγηςησ

Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ)

Τρόποσ

Μετρθτοίσ

Πληρωμήσ
Ημερομηνία

(Ημερομθνία ςφνταξθσ του τιμολογίου)

Ζκδοςησ

2.

Πρωτότυπθ Απόδειξη είςπραξησ για το παραπάνω «Ποςό Επιχοριγθςθσ»

3.

Πιςτοποιητικό Φορολογικήσ ενημερότητασ (για είςπραξθ χρθμάτων) είτε πρωτότυπο,
είτε εκτυπωμζνο από το Διαδίκτυο, με ιςχφ για τουλάχιςτον ζνα (1) μινα μετά τθν
αποςτολι του ςτθν «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.»

4.

Πιςτοποιητικό Αςφαλιςτικήσ ενημερότητασ είτε πρωτότυπο, είτε εκτυπωμζνο από το
Διαδίκτυο με ιςχφ για τουλάχιςτον ζνα (1) μινα μετά τθν αποςτολι του ςτθν
«Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.»
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5.

Πρωτότυπο πιςτοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευςησ, που να ζχει εκδοκεί
εντόσ των τελευταίων τριών (3) μθνών και να βρίςκεται ςε ιςχφ κατά τθν παραλαβι
του από τθν «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.»

6.

Πρωτότυπο πιςτοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη-αίτηςησ για πτώχευςη, το οποίο να
ζχει εκδοκεί εντόσ των τελευταίων τριών (3) μθνών και να βρίςκεται ςε ιςχφ κατά τθν
παραλαβι του από τισ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.

7.

Πρωτότυπθ Υπεφθυνη Δήλωςη από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ δικαιοφχου
επιχείρθςθσ προσ τθν «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.», επικυρωμζνθ για το γνιςιο τθσ
υπογραφισ από αρμόδιο φορζα (π.χ. ΚΕΠ), βάςει τθσ οποίασ να βεβαιώνεται ότι: «Δεν
ζχει τελεςτεί καμία μεταβολι ςτθν κατάςταςθ τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ που
επθρεάηει τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ Δράςθ e-security».

8.

Σε περίπτωςθ που επιλεγεί πλθρωμι με ζμβαςμα ςε τραπεηικό λογαριαςμό, θ
επιχείρθςθ κα πρζπει να υποβάλλει πρωτότυπο ζγγραφο/ εκτφπωςη που εκδίδεται
από το χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα (Τράπεηα) τθσ επιλογισ τθσ, και ςτο οποίο
αναφζρονται με ακρίβεια:





θ επωνυμία τθσ Τράπεηασ,
θ επωνυμία τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ,
ο Αρικμόσ Λογαριαςμοφ, εφόςον δθλωκεί ωσ τράπεηα θ Εκνικι Τράπεηα
τθσ Ελλάδοσ
ο Αρικμόσ Λογαριαςμοφ ςε μορφι IBAN εφόςον δθλωκεί τράπεηα
διαφορετικι τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, θ οποία να ςυμμετζχει ςτο
ςφςτθμα ΔΙΑΣ.

Τα παραπάνω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, κα πρζπει να αποςταλοφν ςε ενιαίο φάκελο με
τθν επιςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Εκταμίευςθσ / Δράςθ e-security», ςτθν εταιρία
«Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ», με ταχυαποςτολι (courier) ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθ
διεφκυνςθ: (http://www.digitalaid.gr/contact.asp)
Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ
Κολοκοτρώνθ 8,
10561, Ακινα
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