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«Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

1. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας 

gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου και την κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) 

της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι 

μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ συμπληρωμένη με στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης 

διαχειριστικής χρήσης (2019). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση De Μinimis  με τις επιχορηγήσεις της τελευταίας 3ετίας (2019, 2020, 

2021). 

4. Υπεύθυνη δήλωση Α’ του νόμιμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής σύμφωνα με το Παράρτημα VIΙ ή ψηφιακά μέσω του www.gov.gr. 

5. Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 (Υποβολή 2020) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης 

ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης 

της πρόσκλησης. 

6. Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ. 

 

Δικαιολογητικά Αιτήματος Επαλήθευσης 

 

1. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της 

ιστοσελίδας gsis.gr με τα στοιχεία μητρώου και την κατάσταση ενεργών 

δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (με εμφανή την ημερομηνία 

εκτύπωσης).  

2. Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ. 

3. Φωτογραφία του χώρου της επιχείρησης η οποία θα αποτυπώνει την αφίσα 



Επενδύουμε στην 

ανάπτυξη και την 

καινοτομία, 

εξελισσόμαστε από 

κοινού 

4 o b s  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι  α ν ά π τ υ ξ η ς  &  κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς  

Μανωλάκη 9-11Γ 

41222, Λάρισα 

3ος Όροφος 

Τ: 2414 000 982 

Φ: 2410 616 003 

@: info@4obs.gr 

W: 4obs.gr 

 

 

δημοσιότητας σε εμφανή σημείο (κοντινή και απομακρυσμένη απόσταση).  

4. Υπεύθυνη Δήλωση Β’ με σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη (για 

ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται ότι 

όλα τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που 

επισυνάπτονται στο αίτημα, του οποίου η παρούσα Υ/Δ αποτελεί 

συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό, είναι ακριβή και αληθή. 

5. Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, 

αίτησης για πτώχευση και μη θέσης σε εκκαθάριση / αναγκαστική διαχείριση με 

ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο. 

6. Στην περίπτωση δικαιόχρησης – franchise: 

 Δικαιοδόχοι: Σύμβαση Δικαιόχρησης, 

 Δικαιοπάροχοι: Υποδείγματα των διαφορετικών τύπων συναφθεισών 

συμβάσεων δικαιόχρησης 

 


