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Θεσσαλονίκη, 15/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: Ν10ΨΒ- 1391
Κωδικός Έργου : Ν10ΨΒ-0016446
Πληροφορίες
κος Παπαδόπουλος Άγγελος
E-mail : papadopoulosa@e-kepa.gr
Τηλέφ. : 2310 480000/Εσωτ:#316

Θέμα: Ελλείψεις αιτήματος Τελικού ελέγχου Επαλήθευσης-Πιστοποίησης δαπανών
του Δικαιούχου Β. ΓΚΑΡΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ της πράξης Ν10ΨΒ-0016446 στη
Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)
Σχετ.: α) Το με αρ. πρωτ. Ν10ΨΒ/1083/04-03-2021 αίτημά σας

Κύριοι,
Σας ενημερώνουμε ότι μετά τον έλεγχο του αιτήματος Τελικού ελέγχου που υποβάλατε και
λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση ένταξης & χρηματοδότησης της πράξης, καθώς και την
Πρόσκληση της Δράσης, διαπιστώθηκαν ελλείψεις / εκκρεμότητες για την διευθέτηση των οποίων
απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

-Πρόσφατη βεβαίωση περί μη περαιτέρω τροποποίησης του καταστατικού (ΓΕ.ΜΗ.)

2

-Επισήμανση στην εταιρική ιστοσελίδα της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και σύντομη περιγραφή της πράξης (το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, το λογότυπο του ΕΣΠΑ
και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία,
χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω)

3

-Αποδεικτικά υποδομών Α.Μ.Ε.Α.

4

-Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προσκομισθέντα παραστατικά
και δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
ούτε θα χρησιμοποιηθούν σε άλλο εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα, η οποία είτε εκδίδεται
ηλεκτρονικά από το www.gov.gr, είτε είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από
δημόσια αρχή

5

-Λογιστική εγγραφή καταχώρησης της πληρωμής του Α' Ενδιάμεσου ελέγχου

6

Για το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αριθμό 220, του εκδότη ARKOTECHΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ημερομηνίας έκδοσης 30/7/2020, καθαρής αξίας 310,00 €:
-Αντίγραφο Μητρώου Παγίων με την καταχώρηση του παραστατικού στα πάγια της
επιχείρησης ως κόστος κτήσης του τηλεφωνικού κέντρου
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-Εκ νέου Αντίγραφο του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων του αντίστοιχου μήνα με την λογιστική
καταχώρηση του παραστατικού στα πάγια της επιχείρησης
7

Για το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αριθμό 560, του εκδότη ARKOTECHΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ημερομηνίας έκδοσης 30/7/2020, καθαρής αξίας 582,80 €:
-Εκ νέου Βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργιές, αμεταχείριστο και περί μη
παρακράτησης κυριότητας με αναφορά στο serial number του εξοπλισμού

8

Για το ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, με αριθμό 561, του εκδότη ARKOTECHΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ημερομηνίας έκδοσης 30/7/2020, καθαρής αξίας 788,14 €:
-Εκ νέου Βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργιές, αμεταχείριστο και περί μη
παρακράτησης κυριότητας με αναφορά στο serial number του εξοπλισμού

9

Αποδεικτικά των διαφημιστικών καταχωρήσεων και Ανάλυση καμπάνιας προβολής σε
google ads, facebook ads, από την οποία θα προκύπτουν το χρονικό διάστημα και το
αντικείμενο της προβολής, οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και το συνολικό
κόστος της κάθε διαφήμισης για τα κάτωθι:
-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με αριθμό 126024, του εκδότη ICAP A.E.,
ημερομηνίας έκδοσης 19/12/2018, καθαρής αξίας 8.990,00 €
-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με αριθμό 124766, του εκδότη ICAP A.E.,
ημερομηνίας έκδοσης 31/10/2018, καθαρής αξίας 8.990,00 €

10

Αναφορικά με τα υπ. αρ. ΤΔΑ562, ΤΔΑ563, ΤΔΑ564, ΤΔΑ565, ΤΔΑ567, του προμηθευτή
ARKOTECH-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, του παρόντος αιτήματος:
Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποδομές που δημιουργούνται με τον εξοπλισμό που
αναγράφεται στα τιμολόγια
Βεβαίωση προμηθευτή για το καινουργιές, αμεταχείριστο και περί μη
παρακράτησης κυριότητας με αναφορά στο serial number του συνόλου του εξοπλισμού
Εκ νέου Αντίγραφο Μητρώου Παγίων με την καταχώρηση των παραστατικών στα
πάγια της επιχείρησης
Εκ νέου Αντίγραφο του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων με την λογιστική καταχώρηση
των παραστατικών στα πάγια της επιχείρησης

11

-Το σώμα της σύμβασης για την οποία προσκομίσθηκε κατάσταση συμφωνητικών με την
επιχείρηση ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

12

Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου
εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού για το σύνολο των πληρωμών του παρόντος
αιτήματος

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα απαραίτητα παραδοτέα δικαιολογητικά αναφέρονται στην Πρόσκληση
της Δράσης.
Παρακαλούμε για την διευθέτηση των παραπάνω ελλείψεων / εκκρεμοτήτων με την αποστολή ή
την προσκόμισή των ως άνω δικαιολογητικών στα γραφεία του φορέα μας, (KEΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ,
Οικισμός ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ, Κτήριο Ερμής, 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη
Θεσσαλονίκης - Ώρες υποβολής δικαιολογητικών καθημερινά 08:30-16:00), το συντομότερο
δυνατό και το αργότερο πριν την παρέλευση δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών1
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προκειμένου να προχωρήσει άμεσα ο έλεγχος του αιτήματός σας και εν συνεχεία η εκταμίευση της
αναλογούσας επιχορήγησης, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης- αποδοχής, του αιτήματός σας.
Τυχόν καθυστέρηση στην υποβολή/ προσκόμιση των παραπάνω στοιχείων ενδέχεται να
δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή παρακολούθηση και πιστοποίηση των δαπανών της
πράξης σας.
Η παρούσα επιστολή σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία καθημερινά
9:00-13:30.

Με εκτίμηση,

Στράβας Νικόλαος
Υπεύθυνος Δράσης

www.kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr
www.efepae.gr/www.anko.gr
www.antagonistikotita.gr

