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1. Ειςαγωγή
Ο Οδθγόσ Τλοποίθςθσ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπονται να
πραγματοποιθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων από τθν εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΕ
ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» (ΨΗΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ Δικαιοφχουσ Ενίςχυςθσ. Αυτζσ αφοροφν τθν Επιχείρθςθ από
τθ χρονικι ςτιγμι τθσ παραλαβισ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και μζχρι τθν
καταβολι τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ.
υγκεκριμζνα, ο παρϊν οδθγόσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:

•

Τλοποίθςθ Φυςικοφ & Οικονομικοφ Αντικειμζνου Επενδυτικοφ χεδίου,

•

Σροποποίθςθ Φυςικοφ & Οικονομικοφ Αντικειμζνου Επενδυτικοφ χεδίου,

•

Ζγκριςθ λοιπϊν μεταβολϊν Δικαιοφχου,

•

υμπλιρωςθ & Τποβολι του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ,

•

Διενζργεια Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. του Φυςικοφ & Οικονομικοφ
Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου,

•

Τποβολι Δικαιολογθτικϊν και Καταβολι Αναλογοφςασ Επιχοριγθςθσ,

•

Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ Δικαιοφχων και

•

Επικοινωνία με τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. για κζματα που προκφπτουν.

3

Οδεγόο Υινπνίεζεο digi-lodge

2. Όργανα που υμμετζχουν ςτη Διαδικαςία Τλοποίηςησ
τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ ςυμμετζχει το ακόλουκο όργανο, ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτισ
επόμενεσ ενότθτεσ του παρόντοσ Οδθγοφ.

2.1.

Όργανο Επαλήθευςησ - Πιςτοποίηςησ Φυςικοφ & Οικονομικοφ Αντικειμζνου

Σο Όργανο Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. είναι αρμόδιο για τθν επαλικευςθ τθσ
παράδοςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Επζνδυςθσ και τθν επαλικευςθ τθσ πραγματοποίθςθσ των
δαπανϊν που δθλϊνουν οι δικαιοφχοι κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ, κακϊσ και τθσ
ςυμμόρφωςισ τουσ με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και τουσ
κοινοτικοφσ και εκνικοφσ κανόνεσ. Η επιτόπια επαλικευςθ – πιςτοποίθςθ πραγματοποιείται ςτθν ζδρα
του Δικαιοφχου και ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ. Σο όργανο επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ
δφναται να διενεργεί και διοικθτικζσ επαλθκεφςεισ.
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3. Τλοποίηςη Πράξησ
3.1.

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ Επενδυτικοφ χεδίου

Με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ κα πρζπει να υλοποιείται από τον
δικαιοφχο το εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο, μεριμνϊντασ ϊςτε να ολοκλθρωκοφν ςτο ςφνολό τουσ
επιτυχϊσ όλεσ οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ όπωσ αναλφονται περαιτζρω ςτον παρόντα Οδθγό
Τλοποίθςθσ:

Πίνακασ 1: Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ Επενδυτικοφ χεδίου
α/α

Σφποσ Ενζργειασ του Δικαιοφχου

Προθεςμία

1

Τλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του
Επενδυτικοφ χεδίου

2

Σο αργότερο μζχρι 12 μινεσ από τθν
Τλοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου του
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ –
Επενδυτικοφ χεδίου: Εξόφλθςθ όλων των δαπανϊν ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ.
τθσ Επζνδυςθσ
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Τποβολι Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

ΠΡΟΟΧΗ:
Η τήρηςη των χρονικϊν προθεςμιϊν που αναφζρονται παραπάνω είναι υποχρεωτικι. Δεν πρζπει να
κεωρείται από τθν Δικαιοφχο Επιχείρθςθ ότι κα δοκεί οποιαδιποτε παράταςθ χρόνου εκ μζρουσ τθσ
ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ε περίπτωςθ που θ Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ δεν καταφζρει να τθριςει τισ ανωτζρω
χρονικζσ προκεςμίεσ, η εγκεκριμζνη πράξη απεντάςςεται από τη Δράςη, χάνοντασ ζτςι το δικαίωμα
λιψθσ τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ.
ε περίπτωςθ διακοπισ ι κακυςτζρθςθσ των εργαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ και
οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ, θ προκεςμία ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ μπορεί
να παρατακεί, κατόπιν αιτιολογθμζνου αιτιματοσ από τθ Δικαιοφχο Επιχείρθςθ και ζγκριςθσ από τθν
ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
ε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο, μια Επιχείρθςθ που ζχει λάβει απόφαςθ αποδοχισ –
ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ δεν επιθυμεί πλζον να ςυμμετάςχει ςτη Δράςη, πρζπει να ενθμερϊςει εντόσ
δφο (2) μθνϊν τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε., κατακζτοντασ γραπτό αίτθμα, υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο
εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ ι από άλλο πρόςωπο, επίςθμα εξουςιοδοτθμζνο από αρμόδιο όργανο τθσ
Επιχείρθςθσ.
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3.2.

Τλοποίηςη Φυςικοφ Αντικειμζνου Επενδυτικοφ χεδίου

Αμζςωσ μόλισ μια Επιχείρθςθ ενθμερωκεί με ςχετικι επιςτολι για τθν ζγκριςθ του Επενδυτικοφ
χεδίου τθσ, οφείλει να :
•

μελετιςει με προςοχι το ςχετικό υλικό που είναι δθμοςιευμζνο ςτον παρόντα Οδθγό
Τλοποίθςθσ και ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ,

•

μελετιςει τουσ όρουσ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ,

•

ξεκινιςει άμεςα τθν υλοποίθςθ του εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου, μεριμνϊντασ για τθν
τιρθςθ των χρονικϊν προκεςμιϊν και των όρων ςυμμετοχισ ςτθ Δράςθ.

Η υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου κάκε εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου ςυνίςταται ςτα
ακόλουκα:
•

Πραγματοποίθςθ του ςυνόλου των προμθκειϊν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο
εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο και

•

Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυνόλου του λογιςμικοφ,
εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν που προμθκεφτθκε θ Επιχείρθςθ, ϊςτε θ Επζνδυςθ να ζχει
ολοκλθρωκεί και να είναι λειτουργικι ωσ προσ:
o

Σην υποχρεωτική ενζργεια «Πολυγλωςςικόσ διαδικτυακόσ τόποσ προβολήσ τουριςτικήσ
μονάδασ με δυνατότητεσ online κρατήςεων»

o

Σο ςφνολο των λοιπϊν ενεργειϊν του Επενδυτικοφ χεδίου (εφόςον υπάρχουν), όπωσ
ζχουν εγκριθεί.

τθρϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τα χαρακτθριςτικά των επιλζξιμων ενεργειϊν, όπωσ αυτά
περιγράφονται ςτον Οδθγό Τποβολισ.
θμείωςθ: Κατά τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, είναι ςκόπιμο να λαμβάνονται υπόψθ τα
ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ που πρόκειται να ηθτθκοφν από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. κατά τθ διοικθτικι και επιτόπια
επαλικευςθ – πιςτοποίθςθ τθσ δαπάνθσ τθσ Επζνδυςθσ.

3.3.

Τλοποίηςη Οικονομικοφ Αντικειμζνου Επενδυτικοφ χεδίου

Κάκε Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ κατά τθν υλοποίθςθ του Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ
χεδίου, πρζπει να ςυγκεντρϊνει επαρκζσ τεκμθριωτικό υλικό (παραςτατικά) για το ςφνολο των
δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτο εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο και πραγματοποιικθκαν κατά τθν
υλοποίθςθ τθσ Επζνδυςθσ.
Σεκμθριωτικό υλικό κεωροφνται τα εξοφλθμζνα τιμολόγια πϊλθςθσ ι/ και παροχισ υπθρεςιϊν του
προμθκευτι προσ τθν Επιχείρθςθ ι/και ζγγραφα ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ όπωσ αποδείξεισ
παροχισ υπθρεςιϊν, δελτία αποςτολισ, ςυμβάςεισ κλπ.
Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν το ςχετικό τεκμθριωτικό υλικό αποτυπϊνονται ακολοφκωσ:
•

τα παραςτατικά κα πρζπει να αναφζρεται θ επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του προμθκευτι, να
περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία και οι ποςότθτεσ (ι θ διάρκεια των
υπθρεςιϊν).
.

Ειδικά για τον εξοπλιςμό, κα πρζπει να αναγράφονται οι αντίςτοιχοι κωδικοί αρικμοί
ςειράσ (serial numbers) όλων των τμθμάτων του και το αντικείμενο των εργαςιϊν που
εκτελζςτθκαν για τθν εγκατάςταςι του.
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•

Ειδικά για το λογιςμικό-εφαρμογζσ, κα πρζπει να αναγράφονται κατά περίπτωςθ οι
κωδικοί αρικμοί ςειράσ (serial numbers) ι/και ονομαςτικϊν αδειϊν χριςθσ (license
numbers) ι/και κωδικοί πελάτθ (customer numbers) από τθν αντίςτοιχθ βάςθ πελατϊν του
καταςκευαςτι.
τα παραςτατικά κα πρζπει να είναι εμφανι και διαχωρίςιμα τα τμιματα των δαπανϊν που
εμπίπτουν ςτο οικονομικό αντικείμενο του Επενδυτικοφ χεδίου. Επίςθσ, κα πρζπει να είναι
εμφανείσ ι να μποροφν να εξαχκοφν ςαφϊσ οι κακαρζσ αξίεσ χωρίσ Φ.Π.Α.

•

τα παραςτατικά κα πρζπει να αναφζρεται (με ςφραγίδα ι χειρόγραφα) θ φράςθ:
«Χρθματοδότθςθ από τθ Δράςθ “digi-lodge”».

•

Η Επιχείρθςθ οφείλει να τθρεί τισ διατάξεισ του Κϊδικα Βιβλίων και τοιχείων (Κ.Β..) ςχετικά
με τθν λογιςτικι παρακολοφκθςθ των ζργων τθσ. ε περίπτωςθ που τθρεί βιβλία Γ’ κατθγορίασ
απαιτείται θ δθμιουργία ξεχωριςτισ λογιςτικισ μερίδασ, ζτςι ϊςτε να προκφπτουν λογιςτικά οι
δαπάνεσ που αφοροφν τθν ενιςχυόμενθ Επζνδυςθ.

•

Η Επιχείρθςθ κα πρζπει να τθρεί τα ςτοιχεία του οικονομικοφ αντικειμζνου κατά τζτοιον
τρόπο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ επαρκισ διαδρομι ελζγχου (δθλαδι, να είναι ςαφισ και
διαχωρίςιμθ κάκε δαπάνθ για κάκε παραςτατικό που εκδίδεται από πλευράσ προμθκευτϊν).

•

Για όλα τα είδθ των πραγματοποιοφμενων δαπανϊν, θ υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου
κα επιβεβαιϊνεται και από τισ καταγεγραμμζνεσ περιγραφζσ και ποςότθτεσ ςτα αντίςτοιχα
παραςτατικά (τιμολόγια πϊλθςθσ/ υπθρεςιϊν, αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν, δελτία
αποςτολισ για εξοπλιςμό, ςυμβάςεισ για υπθρεςίεσ κλπ.). Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν ζκδοςθ των
παραςτατικϊν κα πρζπει πάνω ςε αυτά να αναγράφονται αναλυτικά τα επιμζρουσ ςτοιχεία
του φυςικοφ αντικειμζνου και οι ποςότθτεσ που τιμολογοφνται, κακϊσ και να είναι ςε
ςυμφωνία με τον τρόπο περιγραφισ του φυςικοφ αντικειμζνου ςτο αντίςτοιχο εγκεκριμζνο
Επενδυτικό χζδιο.

ΗΜΕΙΩΗ:
Επιςθμαίνεται ότι θ αρχειοκζτθςθ των παραςτατικϊν κα πρζπει να γίνεται ανά κατθγορία δαπάνθσ και
θμερομθνία, ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ πιςτοποίθςθ. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογθτικά και
παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν τθσ Επζνδυςθσ πρζπει να τθροφνται από τθν Επιχείρθςθ ςε ειδικι
μερίδα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Επενδυτικοφ χεδίου, αλλά και ςτθ ςυνζχεια για
πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ επιχοριγθςθσ και να τίκενται ςτθ διάκεςθ των
αρμοδίων οργάνων (Ελλθνικά ι Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), εφόςον ηθτθκεί ςχετικόσ ζλεγχοσ.

Επιτρεπόμενοι τρόποι εξόφληςησ δαπανϊν:
α)

Για ποςά (αξία τιμολογίου χωρίσ Φ.Π.Α.) άνω των €15.000 θ εξόφλθςθ (τμθματικι ι ολικι)
γίνεται μζςω τραπεηικϊν εμβαςμάτων/ κατάκεςθσ μετρθτϊν ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του
προμθκευτι ι με δίγραμμθ επιταγι τθσ ίδιασ τθσ Επιχείρθςθσ (παρ. 5, άρκρου 16 του
Ν.2992/2002, ΦΕΚ 54/Α’/20-03-2002 και υπ’ αρικ. 1029423/202/0015/ΠΟΛ.1127/16-04-2002
διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ του Τπουργείου Οικονομικϊν). Η επιβεβαίωςθ τθσ εξόφλθςθσ γίνεται
είτε (1) μζςω του αντιγράφου κίνθςθσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ όψεωσ (extrait) και
φωτοτυπίασ τθσ επιταγισ είτε (2) μζςω του αντιγράφου κατάκεςθσ του ποςοφ ςτον τραπεηικό
λογαριαςμό του προμθκευτι από το οποίο κα προκφπτει ο δικαιοφχοσ του λογαριαςμοφ.

β)

Για ποςά (αξία τιμολογίου χωρίσ Φ.Π.Α.) άνω των €1.500 ζωσ και €15.000 θ εξόφλθςθ γίνεται
με τουσ τρόπουσ που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ α), κακϊσ και:
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(1) Με ζκδοςθ επιταγισ τθσ ίδιασ τθσ Επιχείρθςθσ (δθλαδι όχι με επιταγζσ πελατείασ ι τρίτων)
προσ τον προμθκευτι, που κα ζχει εξοφλθκεί μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ενιςχυόμενθσ
Πράξθσ. Η επιβεβαίωςθ τθσ πλθρωμισ γίνεται μζςω του αντιγράφου κίνθςθσ του τραπεηικοφ
λογαριαςμοφ όψεωσ (extrait) και φωτοτυπίασ τθσ επιταγισ.
(2) Με ζκδοςθ τραπεηικισ επιταγισ από τθν Επιχείρθςθ προσ τον προμθκευτι (επιταγζσ που
εκδίδονται από νόμιμα λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα τράπεηα, με αντίςτοιχθ κατάκεςθ μετρθτϊν
ςτθν τράπεηα). Η επιβεβαίωςθ τθσ εξόφλθςθσ γίνεται μζςω τθσ προςκόμιςθσ των εγγράφων
τθσ τράπεηασ για τθν ζκδοςθ τθσ επιταγισ και τθσ φωτοτυπίασ τθσ επιταγισ.
γ)

Για ποςά (αξία τιμολογίου χωρίσ Φ.Π.Α.) ζωσ του ποςοφ των €1.500, θ εξόφλθςθ γίνεται με
τουσ τρόπουσ που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ α) και β) κακϊσ και με μετρθτά.
τθν περίπτωςθ εξόφλθςθσ με μετρθτά, θ επιβεβαίωςθ γίνεται μζςω ςχετικισ απόδειξθσ
είςπραξθσ που εκδίδει ο προμθκευτισ.

ΠΡΟΟΧΗ:
-Δεν επιτρζπεται κατακερματιςμόσ τθσ δαπάνθσ που οδθγεί ςε αποφυγι τθσ παραπάνω υποχρζωςθσ
(δθλαδι, δεν επιτρζπεται τμθματικι εξόφλθςθ τιμολογίου, με ςκοπό τθν εξόφλθςθ του με μετρθτά).
-Δεν είναι επιτρεπτι θ εξόφλθςθ δαπανϊν με επιταγζσ τρίτων.
-Σο ςφνολο των δαπανϊν κα πρζπει να εξοφλθκεί πριν από τθν υποβολι του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ
τθσ Επζνδυςθσ.

3.4.

Τποβολή Αιτήματοσ Ολοκλήρωςησ Επζνδυςησ

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) θ Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ κα
πρζπει, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν απόφαςθ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, να
υποβάλλει Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ.
Σο Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ περιλαμβάνει ςυνοπτικι τεκμθρίωςθ για το υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο
του Επενδυτικοφ χεδίου και για τισ δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν. Ειδικότερα, το Αίτθμα
Ολοκλιρωςθσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα:
•

τοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ςυνόλου τθσ Επζνδυςθσ
όπωσ προβλεπόταν ςτθν απόφαςθ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ.

•

τοιχεία ςχετικά με τισ τροποποιιςεισ που ζγιναν κατά τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ
χεδίου.

•

τοιχεία πιςτοποίθςθσ τθσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν και πλθρωμϊν που ζγιναν για τθν
υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ χεδίου.

•

Παρατθριςεισ τθσ Επιχείρθςθσ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ χεδίου.

•

τοιχεία ςχετικά με τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ που ανάλαβε και υλοποίθςε θ Επιχείρθςθ για τθν
εν λόγω Επζνδυςθ.

Κάκε Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ ενεργοποιεί ταυτόχρονα τισ διαδικαςίεσ επαλικευςθσ - πιςτοποίθςθσ τθσ
ολοκλιρωςθσ του Επενδυτικοφ χεδίου, κακϊσ και τθσ καταβολισ τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ ςτθ
ςυνζχεια (ςε επόμενο ςτάδιο).
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Σο Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ του εγκεκριμζνου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου πρζπει να
υποβλθκεί ςτθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. το αργότερο μζχρι και 12 μήνεσ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ
– ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. Η υποβολι του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ γίνεται ηλεκτρονικά και ςυνοδεφεται
από τθν υποβολι «φυςικϊν» αρχείων που τεκμθριϊνουν το ςφνολο των ςτοιχείων που
περιλαμβάνονται ςτο Αίτθμα (όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 3.2 και 3.3 του παρόντοσ οδθγοφ).
Σα «φυςικά» αρχεία υποβάλλονται ςτθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) ημερολογιακζσ
ημζρεσ από τθν θλεκτρονικι υποβολι του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ.

ΠΡΟΟΧΗ:
ε περίπτωςθ που δεν τθρθκεί αυςτθρά από τθν Επιχείρθςθ θ παραπάνω προκεςμία υποβολισ του
Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ, θ εγκεκριμζνθ πράξθ απεντάςςεται από τθ Δράςθ, χάνοντασ ζτςι το
δικαίωμα λιψθσ τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, κα πρζπει να υπάρξει μζριμνα
ϊςτε ςε καμία περίπτωςθ να μθν ςθμειωκεί υπζρβαςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ του Αιτιματοσ.
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4. Ενζργειεσ για την Λήψη Αναλογοφςασ Επιχορήγηςησ
4.1.

Διενζργεια Επαλήθευςησ - Πιςτοποίηςησ

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ και τθν υποβολι του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ, θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
επαλθκεφει - πιςτοποιεί τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του
Επενδυτικοφ χεδίου. υγκεκριμζνα, το Όργανο Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ είναι αρμόδιο για τθν
επαλικευςθ τθσ παράδοςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Επζνδυςθσ και τθν επαλικευςθ τθσ
πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν που δθλϊνουν οι δικαιοφχοι κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ,
κακϊσ και τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ - ζνταξθσ πράξθσ
/ςφμβαςθσ και τουσ κοινοτικοφσ και εκνικοφσ κανόνεσ.
υγκεκριμζνα:
α)

β)

Επιτόπια επαλήθευςη – πιςτοποίηςη (δειγματολθπτικι): Μετά από επιτόπια επίςκεψθ του
αρμόδιου Οργάνου Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε., πραγματοποιοφνται τα
ακόλουκα:
-

πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ενίςχυςθσ, ςφμφωνα µε τουσ όρουσ που
περιλαμβάνονται ςτθν ιςχφουςα κάκε φορά απόφαςθ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ,

-

πιςτοποίθςθ τθσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο
Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ και τθσ επιλεξιμότθτα τουσ µε βάςθ τα πρωτότυπα
παραςτατικά, λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ,

-

επιβεβαίωςθ τθσ ορκότθτασ και ακρίβειασ του αιτιματοσ ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ,

-

τεκμθρίωςθ τθσ φπαρξθσ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου,

-

διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των λοιπϊν όρων υλοποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ,

-

τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ.

Διοικητική επαλήθευςη: Μετά από διοικθτικι επαλικευςθ του αρμόδιου Οργάνου
Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. πραγματοποιείται διοικθτικι εξζταςθ και
επεξεργαςία των ςτοιχείων («φυςικά» αρχεία) που ζχουν υποβλθκεί με το Αίτθμα
Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ από τον δικαιοφχο και ειδικότερα ςτθν πιςτοποίθςθ:
-

του οικονομικοφ αντικειμζνου, τον ζλεγχο δθλαδι των δαπανϊν με βάςθ τα υποβλθκζντα
παραςτατικά,

-

του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Επζνδυςθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που υποβάλλονται από
το δικαιοφχο.

θμειϊνεται ότι για τισ επενδφςεισ ςτισ οποίεσ κα πραγματοποιθκεί διοικθτικι επαλικευςθ, θ
ΨΗΦΕΝ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα επιτόπιασ επίςκεψθσ εφόςον αυτζσ αποτελζςουν δείγμα
επιχειριςεων που κα επαλθκευτοφν –πιςτοποιθκοφν με επιτόπια επίςκεψθ ι μετά από
απόφαςθ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
ΗΜΕΙΩΗ:
Η ΨΗΦΕΝ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιτόπιεσ επαληθεφςεισ - πιςτοποιήςεισ ςτισ
εγκεκριμζνεσ Επενδφςεισ τθσ παροφςασ Δράςθσ, οποτεδήποτε κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ τουσ.
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Η διενζργεια τθσ επαλικευςθσ – πιςτοποίθςθσ ι τθσ διοικθτικισ επαλικευςθσ από το Όργανο
Επαλικευςθσ – Πιςτοποίθςθσ ολοκλθρϊνεται ςε τρεισ (3) μινεσ, από τθν θμερομθνία υποβολισ του
Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ του δικαιοφχου. Η πραγματοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ του Οργάνου
Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ ςτα γραφεία τθσ Επιχείρθςθσ κα κοινοποιείται τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα ςτθν Επιχείρθςθ.

4.2.

Επαλήθευςη - Πιςτοποίηςη Ορθήσ Τλοποίηςησ Φυςικοφ Αντικειμζνου

Κατά τθν επαλικευςθ – πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου το Όργανο Επαλικευςθσ Πιςτοποίθςθσ:
•

Εξετάηει λεπτομερϊσ τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν ορκι ολοκλιρωςθ του φυςικοφ
αντικειμζνου και τθν τιρθςθ των επιμζρουσ όρων τθσ Δράςθσ (όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν
απόφαςθ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και ςτθν παράγραφο 3.2 του παρόντοσ οδθγοφ),

•

θμειϊνει τυχόν αποκλίςεισ από το αρχικά εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο.

ΗΜΕΙΩΗ:
Σο Όργανο Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ κατά τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου μπορεί να
ηθτιςει οποιοδήποτε ςτοιχείο κρίνει απαραίτθτο, για τθν επιβεβαίωςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ
αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου και τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ τθσ Επιχείρθςθσ με τουσ όρουσ τθσ
Δράςθσ.
Η Επιχείρθςθ κα πρζπει να διευκολφνει το ζργο του Οργάνου Επαλήθευςησ - Πιςτοποίηςησ,
παρζχοντασ κάκε ςτοιχείο, πλθροφορία ι διευκρίνιςθ που υποβοθκά τθν ορκι και ακριβι
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ.

4.3.

Επαλήθευςη - Πιςτοποίηςη Ορθήσ Τλοποίηςησ Οικονομικοφ Αντικειμζνου

Κατά τθν επαλικευςθ – πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου το Όργανο Επαλικευςθσ
Πιςτοποίθςθσ:
•

πιςτοποιεί τθν πραγματοποίθςθ των δαπανϊν οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο Αίτθμα
Ολοκλιρωςθσ,

•

εξετάηει τθν επιλεξιμότθτα των ςυγκεκριμζνων πραγματοποιθκειςϊν δαπανϊν με βάςθ τα
πρωτότυπα παραςτατικά και τα λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ,

•

επιβεβαιϊνει τθν ορκότθτα και ακρίβεια του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ,

•

τεκμθριϊνει τθν φπαρξθ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου,

•

επιβεβαιϊνει τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων ορίων ςτο ςφνολο του προχπολογιςμοφ και
ςτθν κάκε Κατθγορία Δαπάνθσ και

•

ςθμειϊνει τυχόν αποκλίςεισ.

4.4.

Ζκθεςη Πιςτοποίηςησ

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διενζργειασ τθσ διοικθτικισ επαλικευςθσ ι/ και τθσ διενζργειασ τθσ
πιςτοποίθςθσ και προκειμζνου να καταβλθκεί θ αναλογοφςα επιχοριγθςθ προσ τισ Δικαιοφχουσ
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Επιχειριςεισ, το Όργανο Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςυντάςςει Ζκκεςθ
Πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία προςδιορίηονται το φυςικό αντικείμενο των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που
ζχει πιςτοποιθκεί και το αντίςτοιχο οικονομικό αντικείμενο.
ε περίπτωςθ που θ Ζκκεςθ Πιςτοποίθςθσ δεν πιςτοποιεί τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ,
ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ απόφαςθ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, τότε εφαρμόηονται τα
προβλεπόμενα από τουσ όρουσ τθσ Δράςθσ.
ε περίπτωςθ φπαρξθσ μθ ςθμαντικϊν αποκλίςεων ι άλλων εκκρεμοτιτων διαπιςτωμζνων κατά τθ
διενζργεια των πιςτοποιιςεων, είναι δυνατό να τεκεί θ ολοκλιρωςθ τθσ Ζκκεςθσ Πιςτοποίθςθσ ςε
αναςτολι για περιοριςμζνο αρικμό θμερϊν, ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα ςτθν Επιχείρθςθ να άρει τισ
όποιεσ εκκρεμότθτεσ, προςκομίηοντασ (μζςα ςε εφλογο χρόνο που κα οριςκεί από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε.)
τυχόν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία/ τεκμθρίωςθ, που αποδεικνφουν τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ.
Εφόςον διαπιςτωκεί ςθμαντικι απόκλιςθ από το εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ζχει τθ
δυνατότθτα να προβεί ςε περαιτζρω ενζργειεσ, οι οποίεσ μπορεί να αφοροφν και ςε ανάκλθςθ τθσ
απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ ι ακφρωςθ μζρουσ τθσ δθμόςιασ ςυνειςφοράσ από το
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα.
Η διαδικαςία τθσ Ζκκεςθσ Πιςτοποίθςθσ ολοκλθρϊνεται όταν επιβεβαιωκεί ότι :




4.5.

Ζχει πραγματοποιθκεί θ ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ
Επζνδυςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ,
Ζχει πραγματοποιθκεί ςυμμόρφωςθ του δικαιοφχου επενδυτι με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ
απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ,
Ζχει πραγματοποιθκεί ςυμμόρφωςθ του δικαιοφχου με τυχόν ςυςτάςεισ του Οργάνου
Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ.

Βεβαίωςη Ολοκλήρωςησ τησ Επζνδυςησ

Με βάςθ και τα αποτελζςματα τθσ Ζκκεςθσ Πιςτοποίθςθσ, θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. προβαίνει, εντόσ δεκαπζντε
(15) ημερϊν , ςτθν ζκδοςθ Βεβαίωςθσ Ολοκλιρωςθσ Επζνδυςθσ, με τθν οποία:
•

βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ,

•

ορίηεται το τελικό καταβλθτζο ποςό τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ.

Η Βεβαίωςθ Ολοκλιρωςθσ Επζνδυςθσ εγκρίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε.,
κοινοποιείται ςτθ Δικαιοφχο Επιχείρθςθ και αρχειοκετείται.
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5. Καταβολή Επιχορήγηςησ
5.1.

Προκαταβολή μζρουσ τησ Δημόςιασ Επιχορήγηςησ

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και πριν τθν υποβολι αιτιματοσ
ολοκλιρωςθσ επζνδυςθσ, θ επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα (προαιρετικά) να υποβάλει αίτθμα για τθ
λιψθ προκαταβολισ μζρουσ τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ. Για τθν καταβολι αυτισ, απαραίτθτθ
προχπόκεςθ είναι να υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ διακζςιμεσ πιςτϊςεισ.
Η προκαταβολι κα ανζρχεται ςτο 50% τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ (ιτοι 30% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ).
Σο αίτθμα προκαταβολισ κα υποβάλλεται βάςει προτυποποιθμζνου εντφπου από τθν επιχείρθςθ προσ
τθν «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ». Κατόπιν τθσ εγκρίςεωσ του αιτιματοσ, θ επιχείρθςθ κα κλθκεί να
προςκομίςει ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ διάρκειασ 18 μθνϊν (ςφμφωνα με το
παρεχόμενο ςτο Παράρτθμα υπόδειγμα) ςυνοδευόμενθ από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
•

Απόδειξθ είςπραξθσ,

•

Φορολογικι ενθμερότθτα,

•

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα,

•

Βεβαίωςθ μθ πτϊχευςθσ και

•

Βεβαίωςθ περί μθ αίτθςθσ για πτϊχευςθ.

Επιςθμαίνεται ότι κατόπιν υποβολισ αιτιματοσ για χοριγθςθ προκαταβολισ και ζγκριςθσ αυτοφ, δεν
είναι δυνατι θ επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ.
Επιπρόςκετα, μια εγκεκριμζνθ πράξθ για τθν οποία ζχει χορθγθκεί προκαταβολι, δε μπορεί να προβεί
ςε τροποποιιςεισ μεγάλθσ εμβζλειασ (βλ. Κεφ. 7, ςθμείο 2).
Κατά τθν ολοκλιρωςθ επζνδυςθσ για τθν οποία ζχει χορθγθκεί προκαταβολι και κατόπιν του ςχετικοφ
αιτιματοσ ολοκλιρωςθσ, θ καταβλθκείςα προκαταβολι ςυμψθφίηεται με τθν αναλογοφςα δθμόςια
επιχοριγθςθ κατά τθν αποπλθρωμι τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ.
ε περίπτωςθ αδυναμίασ ολοκλιρωςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ για τθν οποία για τθν οποία ζχει
χορθγθκεί προκαταβολι, θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ επιχείρθςθσ καταπίπτει και θ πράξθ απεντάςςεται
από τθ Δράςθ.

5.2.

Καταβολή τησ Δημόςιασ Επιχορήγηςησ

Με τθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ κινείται θ διαδικαςία καταβολισ τθσ
δθμόςιασ επιχοριγθςθσ. Για τθν καταβολι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι
να υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ διακζςιμεσ πιςτϊςεισ.
θμειϊνεται ότι το ποςό τθσ αναλογοφςασ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ είναι το 60% του ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ τθσ Επζνδυςθσ που ζχει πραγματοποιθκεί και επαλθκευτεί – πιςτοποιθκεί από τθν
ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
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Για τθν καταβολι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ θ Επιχείρθςθ κα πρζπει να προςκομίςει τα ακόλουκα
δικαιολογθτικά:
•

Ακεϊρθτο τιμολόγιο επιχορθγιςεων (παρ. 3 του άρκρου 12 του ΠΔ 186/26-5-92),

•

Απόδειξθ είςπραξθσ,

•

Φορολογικι ενθμερότθτα,

•

Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα,

•

Βεβαίωςθ μθ πτϊχευςθσ και

•

Βεβαίωςθ περί μθ αίτθςθσ για πτϊχευςθ.

Η καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ γίνεται απ’ ευκείασ ςτθν ενιςχυόμενθ Επιχείρθςθ και δεν επιτρζπεται θ
εκχϊρθςι τθσ ςε τρίτουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ εκχϊρθςθ τθσ επιχοριγθςθσ ςε Σράπεηεσ για
τθν παροχι δανειςμοφ ιςόποςου τθσ εκχωροφμενθσ επιχοριγθςθσ που χρθςιμοποιείται για τθν
υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ χεδίου.
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6. Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ Δικαιοφχων
6.1.

Τποχρεϊςεισ Δημοςιότητασ

Η Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ κα πρζπει να παρζχει ςε κάκε ενδιαφερόμενο τθ δυνατότθτα να
ενθμερϊνεται ςχετικά με τθ χρθματοδοτικι ςυμβολι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ Επζνδυςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «digi-lodge».
Οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με αυτά που προβλζπονται από τουσ
Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και τουσ Οδθγοφσ που εκδίδει θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
Τποχρεωτικζσ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ που μπορεί να υλοποιιςει θ Επιχείρθςθ είναι:
•

θ ανάρτθςθ ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ Επιχείρθςθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ, μαηί με τα ςιματα
τθσ Ε.Ε., τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και του Ε.Π. Ψθφιακι φγκλιςθ.

•

θ ανάρτθςθ αφίςασ ι θ τοποκζτθςθ αναμνθςτικισ πλάκασ ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο χϊρο που
πραγματοποιικθκε θ Επζνδυςθ και ςε μζροσ των εγκαταςτάςεων τθσ Επιχείρθςθσ που είναι
ςυχνά προςβάςιμο από το ευρφ κοινό ι τουσ επιςκζπτεσ.

6.2.

Τποχρεϊςεισ Διατήρηςησ τησ Επζνδυςησ

Η Επιχείρθςθ πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε τα λειτουργικά αποτελζςματα τθσ Επζνδυςθσ που
επιχορθγικθκε ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ να διατθρθκοφν για διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5)
ετϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ (Άρκρο 57, παρ. 1 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1083/2006) χωρίσ θ
Επζνδυςθ να υποςτεί ςθμαντικι τροποποίθςθ:
•

θ οποία να επθρεάηει τθ φφςθ τθσ ι τουσ όρουσ υλοποίθςθσ τθσ και

•

θ οποία να απορρζει είτε από αλλαγι ςτθ φφςθ τθσ κυριότθτασ ςτοιχείου υποδομισ είτε από
τθν παφςθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ.

Επιπλζον, δεν επιτρζπεται θ πϊλθςθ ι μεταβίβαςθ των παγίων ςτοιχείων που αποκτικθκαν μζςω τθσ
Δράςθσ.
Η παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των ανωτζρω δεςμεφςεων των Δικαιοφχων γίνεται είτε με διοικθτικι
επαλικευςθ βάςει υποβλθκζντων από το δικαιοφχο δικαιολογθτικϊν είτε με δειγματολθπτικι
επιτόπια επαλικευςθ.
ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ τθσ μθ τιρθςθσ των ανωτζρω, εφαρμόηονται οι προβλεπόμενεσ από τουσ
όρουσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, κυρϊςεισ, όπωσ θ αναλογικι επιςτροφι τθσ
καταβλθκείςασ επιχοριγθςθσ. Για τθν ανάλθψθ τζτοιων ενεργειϊν, αρχικά ενθμερϊνεται θ Δικαιοφχοσ
Επιχείρθςθ και γίνεται ςφςταςθ με δυνατότθτα ανάλθψθσ διορκωτικισ κίνθςθσ από τθν πλευρά τθσ. ε
περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ τθσ Επιχείρθςθσ, θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ενεργεί αυτεπάγγελτα, ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ.
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7. Σροποποιήςεισ
Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςισ του, το Επενδυτικό χζδιο τθσ Επιχείρθςθσ
εγκρίκθκε με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ και κριτιρια, οποιαδιποτε τροποποίθςθ
οδθγεί ςτθ μθ ικανοποίθςθ των κριτθρίων αυτϊν δεν επιτρζπεται ενϊ είναι δυνατό να οδθγιςει ςτθν
Ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. Κατά ςυνζπεια, κατά τθ διάρκεια
υλοποίθςθσ δεν επιτρζπεται θ υποβολι αιτιματοσ τροποποίθςθσ του εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ
χεδίου, που να αφορά ςε:
•

Αφξθςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ,

•

Παράταςθ υλοποίθςθσ του Επενδυτικοφ χεδίου για διάςτθμα μεγαλφτερο του ανϊτατου
προβλεπόμενου από τον Οδθγό Τλοποίθςθσ,

•

Τπζρβαςθ των επιμζρουσ ορίων ανά κατθγορία ενζργειασ ι κατθγορία δαπάνθσ, που
αναγράφονται ςτον Οδθγό Τποβολισ, και

•

Μεταβολι του φυςικοφ αντικειμζνου κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθν εμπίπτει ςαφϊσ ςε
κάποια από τισ προβλεπόμενεσ επιλζξιμεσ ενζργειεσ ι κατθγορίεσ δαπανϊν.

ε περίπτωςθ που καταςτεί αναγκαία και αναπόφευκτθ μια τροποποίθςθ, αυτι κα μποροφςε να γίνει
αποδεκτι μόνο εφόςον ςυντρζχουν αθροιςτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
•

Διατθροφνται τα ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου και

•

Δεν αναιρείται κανζνα από τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ

•

Διατθροφνται οι όροι και οι περιοριςμοί που ζχουν τεκεί ςτουσ Οδθγοφσ τθσ Δράςθσ

Διευκρινίηεται ότι οι τροποποιιςεισ μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο κατθγορίεσ:
1. Σροποποιιςεισ μικρήσ εμβζλειασ κεωροφνται αυτζσ που (ενδεικτικά) αφοροφν ςε:
o Αλλαγι νομίμου εκπροςϊπου, αλλαγι υπεφκυνου Επενδυτικοφ χεδίου κλπ,
o

Αλλαγι επωνυμίασ τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ,

o

Αλλαγι χαρακτθριςτικϊν ςε τμιμα εξοπλιςμοφ (π.χ. ςυχνότθτα CPU ενόσ υπολογιςτι,
μνιμθ κλπ.), υπό τθν προχπόκεςθ ότι δε γίνεται υποβάκμιςθ του αρχικϊσ
προδιαγεγραμμζνου εξοπλιςμοφ και

o

Αλλαγι προμθκευτϊν που παρζχουν τυποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. προμθκευτι του ίδιου
εξοπλιςμοφ), ζτοιμα προϊόντα και δε δφνανται να επθρεάςουν τα χαρακτθριςτικά και τθν
ποιότθτα του εγκεκριμζνου φυςικοφ αντικειμζνου.

2. Σροποποιιςεισ μεγάλησ εμβζλειασ κεωροφνται αυτζσ που (ενδεικτικά) αφοροφν ςε:
o Αλλαγι των χαρακτθριςτικϊν τθσ τεχνικισ λφςθσ, δεδομζνου ότι κα πρζπει να
αντικαταςτακεί αυτι από τουλάχιςτον ιςοδφναμθ,
o

Αλλαγι νομικισ μορφισ τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ,

o

Αλλαγι τθσ μετοχικισ / εταιρικισ ςφνκεςθσ τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ και

o

Αλλαγι τόπου υλοποίθςθσ του Επενδυτικοφ χεδίου.
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ημειϊνεται ότι: Η αλλαγι τθσ μετοχικισ / ι εταιρικισ ςφνκεςθσ και θ πραγματοποίθςθ πράξεων
μεταβίβαςθσ μετοχϊν ι εταιρικϊν μεριδίων τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ, είναι ελεφκερθ, δθλαδι δεν
περιορίηεται από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν Δράςθ.
ε περίπτωςθ που κάποια ωσ άνω μεταβολι κακίςταται αναγκαία, θ Επιχείρθςθ πρζπει να ενθμερϊςει
υποχρεωτικά τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε., πριν προβεί ςε αυτι.
Ειδικότερα, είτε θ μεταβολι πρόκειται να ςυντελεςτεί πριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιχορθγοφμενθσ
Επζνδυςθσ είτε μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ αλλά πριν από τθν ζκδοςθ τθσ Ζκκεςθσ Πιςτοποίθςθσ, θ
Επιχείρθςθ πρζπει να υποβάλλει αίτθμα ςτθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε., θ οποία να ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα
ςτοιχεία:
α)

τα ςτοιχεία αυτϊν που μεταβιβάηουν τισ μετοχζσ ι τα εταιρικά μερίδια,

β)

τα ςτοιχεία αυτϊν που αποδζχονται τθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν ι των εταιρικϊν μεριδίων και

γ)

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ για τθν πρόκεςθ ςφναψθσ τθσ ςχετικισ δικαιοπραξίασ.

ε κάκε περίπτωςθ θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. κα προχωριςει ςε εκ νζου αξιολόγθςθ του Επενδυτικοφ χεδίου που
είχε αρχικά εγκρικεί, ςε ότι αφορά τθν επιλεξιμότθτα και τα κριτιρια κατάταξθσ, βάςει των οποίων
υπολογίςτθκε και θ επιχοριγθςθ του εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου αξιολογϊντασ εκ νζου το
Επενδυτικό χζδιο.

ημειϊνονται επίςθσ τα ακόλουκα:
•

ε περίπτωςθ πτϊχευςθσ ι λφςθσ τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ ενεργοποιείται αυτόματα θ
διαδικαςία Ανάκλθςθσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ.

•

ε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ ι οποιαςδιποτε μεταβολισ τθσ νομικισ μορφισ τθσ Δικαιοφχου
Επιχείρθςθσ, όλεσ οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα αυτισ που απορρζουν από τθν παροφςα
ςφμβαςθ μεταφζρονται αυτοφςιεσ ςτο νζο ςχιμα.

Η διαδικαςία για την τροποποίηςη τησ απόφαςησ αποδοχήσ – ζγκριςησ τησ αίτηςησ ζχει ωσ
ακολοφκωσ:
1. Η Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ τθσ Δράςθσ
(www.digitalaid.gr/digi-lodge) Αίτθμα Σροποποίθςθσ, ςτο οποίο περιλαμβάνονται:
•
Οι αιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του φυςικοφ αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου,
•

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ απαιτοφνται αυτζσ οι τροποποιιςεισ,

•

Η προτεινόμενθ αναλυτικι νζα διαμόρφωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του
Επενδυτικοφ χεδίου (εφ’ όςον μεταβάλλονται) και

•

Οποιοδιποτε υποςτθρικτικό υλικό (νζεσ προςφορζσ – τεχνικά φυλλάδια) απαιτείται για τθν
τεκμθρίωςθ του ιςοδφναμου τθσ νζασ προτεινόμενθσ λφςθσ.

2. Η ΨΗΦΕΝ Α.Ε. προκειμζνου να αποδεχτεί ι να απορρίψει το Αίτθμα Σροποποίθςθσ που υποβάλλει
θ Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ, το εξετάηει με βάςθ τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ
αίτθςθσ και τθσ Δράςθσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί κατά πόςο οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ μποροφν να
γίνουν αποδεκτζσ. Ειδικότερα, το αρμόδιο όργανο τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. εξετάηει τισ ακριβείσ
διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με:
•

τθν κάλυψθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί για τθ Δράςθ,
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•

τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ Δράςθσ,

•

τα κριτιρια κατάταξθσ τθσ Δράςθσ,

•

τθ ςκοπιμότθτα τθσ τροποποίθςθσ και τθν ιςοδυναμία τθσ νζασ προτεινόμενθσ λφςθσ.

3. ε περίπτωςθ
i.

αποδοχισ του Αιτιματοσ Σροποποίθςθσ, εκδίδεται τροποποιθμζνθ απόφαςθ αποδοχισ –
ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, θ οποία κοινοποιείται ςτο δικαιοφχο.

ii.

μθ αποδοχισ του Αιτιματοσ Σροποποίθςθσ, ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ για τθν
απόφαςθ αυτι με ςχετικι αιτιολόγθςθ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι υποχρεοφται να
υλοποιιςει το Επενδυτικό χζδιο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν αρχικι απόφαςθ
αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ.

Επιςθμαίνεται ότι, θ μθ αποδοχι του Αιτιματοσ Σροποποίθςθσ δφναται να οδθγιςει και ςε ανάκλθςθ
τθσ απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ.
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8. Επικοινωνία με την ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ ο δικαιοφχοσ μπορεί να επικοινωνεί με τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε.
μζςω των παρακάτω καναλιϊν επικοινωνίασ:
1. με e-mail ςτθν διεφκυνςθ info@digitalaid.gr,
2. μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax), ςτον αρικμό fax τθσ εταιρίασ,
3. ταχυδρομικά προσ: ΨΗΦΕΝ Α.Ε., Διεφκυνςθ Ζργων, Σμιμα Διαχείριςθσ ζργων, Κολοκοτρϊνθ 8, ΣΚ
10561, Ακινα.
Λαμβάνοντασ υπόψθ:
•

το χρονοδιάγραμμα για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του
εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου και

•

ότι – παρά το γεγονόσ ότι θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. μεριμνά για τθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςε αιτιματα και
ερωτιματα των ςυμμετεχουςϊν ςτθ Δράςθ Επιχειριςεων – τα κζματα που τίκενται υπόψθ τθσ
ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ενδζχεται να απαιτοφν ςθμαντικό χρόνο διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ,

θ Επιχείρθςθ κα πρζπει να υπολογίηει ωσ μζςο διάςτθμα ανταπόκριςθσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςε
οποιοδιποτε γραπτό τθσ ερϊτθμα ι αίτθμα τισ δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Τπόδειγμα εγγυητικήσ επιςτολήσ προκαταβολήσ
Εγγσητική Επιστολή Προκαταβολής
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ηκεξνκελία έθδνζεο...........................
Πξνο: «Ψεθηαθέο Εληζρύζεηο ΑΕ»
Κνινθνηξώλε 8, Αζήλα 105 61
Εγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξώ.......................
Με ηελ παξνύζα εγγπόκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο
ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ ηεο Εηαηξίαο <Επσλπκία Εηαηξίαο> πνπ εδξεύεη επί ηεο

<Οδόο θαη Αξηζκόο, Πόιε, Τ.Κ.>

γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ 50% ηνπ πνζνύ ηεο αλαινγνύζαο δεκόζηαο
επηρνξήγεζεο επξώ ………… ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκό <θσδηθόο έξγνπ> εγθεθξηκέλε
πξάμε ζην πιαίζην ηεο δηελεξγνύκελεο Δξάζεο ζαο «Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη
Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπσλ Πξνβνιήο θαη
Σπζηεκάησλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεσλ (digi-lodge)» γηα εθηέιεζε ηεο σο άλσ εγθεθξηκέλεο
πξάμεο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ επξώ ………… θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ …………
πιένλ ηόθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο πνπ ζα θαηαινγηζζνύλ ζε βάξνο ηεο Εηαηξίαο
<Επσλπκία Εηαηξίαο>, ππέξ ηεο νπνίαο εγγπόκαζηε ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ ηνπ
Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ, ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε εγγύεζή καο.
Τν αλσηέξσ πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ππνρξενύκαζηε λα ζαο ην
θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ … / … / ….. (Σεκείσζε πξνο ηελ Τξάπεδα: ν ρξόλνο ηζρύνο
πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθανθηώ (18) κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ) θαη
παξακέλεη ζε ηζρύ κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή
ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Τξάπεδά καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή
ππνρξέσζε.
Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο, ύζηεξα από αίηεκα ηεο Εηαηξίαο, κε
ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Σε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε
ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.

(Εμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)
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