Δράςη επιδότηςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων

Δράςη επιδότηςησ
ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων

ΣΕΤΧΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ

ΙΟΤΛΙΟ 2020
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ
1.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α)

α. Αντίγραφο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ των ωφελουμζνων,
β. Ζγγραφο πιςτοποίθςθσ ΑΦΜ (Εκκακαριςτικό εφορίασ ι εκτφπωςθ των ςτοιχείων μζςω του
www.gsis.gr) των ωφελουμζνων,
γ. Άδεια κυκλοφορίασ προσ απόςυρςθ οχιματοσ (ςτθν περίπτωςθ που δθλώνει απόςυρςθ) προγενζςτερθ
τθσ 01.01.2013 και απόδειξθ καταβολισ τελών κυκλοφορίασ τρζχοντοσ ζτουσ,
δ. Επίςθμθ προςφορά θ οποία κα φζρει υπογραφι και ςφραγίδα του προμθκευτι για το όχθμα που κα
επιλεγεί,
ε. Επίςθμθ προςφορά για το ςθμείο επαναφόρτιςθσ και τον τφπο που επιλζγεται ςφμφωνα με τα όςα
αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ τθσ Δράςθσ,
ςτ. Συποποιθμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ των ωφελουμζνων, θ οποία κα περιλαμβάνεται ςτον οδθγό δράςθσ
για τθν βεβαίωςθ ότι ζλαβε γνώςθ των όρων του προγράμματοσ και αποδοχι τουσ.
η. ε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ / ςυγκυριότθτασ Τπεφκυνθ Διλωςθ, κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ
υπογραφισ, με τθν δθλώνουν τθν ςυναίνεςθ τουσ για να κακίςταται ο ζνασ ςυγκφριοσ εξουςιοδοτθμζνο
πρόςωπο και εκχωροφν τθν απαίτθςθ τουσ ςτον ςυγκφριο (ςτθν περίπτωςθ απόςυρςθσ) (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΙΙΙ),
θ. Γνωμάτευςθ Πιςτοποίθςθσ τθσ Αναπθρίασ όπωσ ζχει εκδοκεί από το Κζντρο Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ
(μόνον για Άτομα με Αναπθρία),
κ. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ που να πιςτοποιεί το ότι ο ωφελοφμενοσ εντάςςεται ςτθν
κατθγορία των τριτζκνων/πολυτζκνων,
ι. Επίςθμθ προςφορά για ςυςκευι που λειτουργεί ωσ ςθμείο επαναφόρτιςθσ και θ οποία αναγράφει τον
τφπο επαναφόρτιςθσ (Mode 3 ι/και Mode 4) τθσ ςυςκευισ ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτθν
ενότθτα 12.5 του παρόντοσ (εφόςον ζχει επιλεγεί θ επιδότθςθ «ζξυπνου» οικιακοφ ςθμείου
επαναφόρτιςθσ),
ια. Ζντυπο Ε9 ι μιςκωτιριο ςυμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία κα προκφπτει ότι ο
ωφελοφμενοσ ζχει δικαίωμα εγκατάςταςθσ και είναι ιδιοκτιτθσ/μιςκωτισ τθσ κζςθσ ςτάκμευςθσ
(εφόςον ζχει επιλεγεί θ επιδότθςθ «ζξυπνου» οικιακοφ ςθμείου επαναφόρτιςθσ)
ιβ. Ζντυπο Ε1 από το οποίο κα προκφπτει ότι ο ωφελοφμενοσ ζχει εξαρτώμενα μζλθ (Πίνακασ 8)
2.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ- ΣΑΞΙ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β)

α. Αντίγραφο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ,
β. Ζγγραφο πιςτοποίθςθσ ΑΦΜ (Εκκακαριςτικό εφορίασ ι εκτφπωςθ των ςτοιχείων μζςω του
www.gsis.gr),
γ. Ζντυπο Ε1 τελευταίασ φορολογικισ χριςθσ,
δ. Άδεια κυκλοφορίασ προσ απόςυρςθ οχιματοσ προγενζςτερθ τθσ 01.01.2013 και απόδειξθ καταβολισ
τελών κυκλοφορίασ τρζχοντοσ ζτουσ
ε. Άδεια ΣΑΞΙ ςε ιςχφ,
ςτ. Επίςθμθ προςφορά θ οποία κα φζρει υπογραφι και ςφραγίδα του προμθκευτι για το όχθμα που κα
επιλεγεί,
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η. Τπεφκυνθ Διλωςθ ςώρευςθσ κρατικών ενιςχφςεων (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ),
θ. Συποποιθμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ θ οποία κα περιλαμβάνεται ςτον οδθγό δράςθσ για τθν βεβαίωςθ
ότι ζλαβε γνώςθ των όρων του προγράμματοσ και αποδοχι τουσ,
κ. ε περίπτωςθ ςυνιδιοκτθςίασ / ςυγκυριότθτασ, Τπεφκυνθ Διλωςθ, κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ
υπογραφισ, με τθν δθλώνουν τθν ςυναίνεςθ τουσ για να κακίςταται ο ζνασ ςυγκφριοσ εξουςιοδοτθμζνο
πρόςωπο και εκχωροφν τθν απαίτθςθ τουσ ςτον ςυγκφριο (ςτθν περίπτωςθ απόςυρςθσ). (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΙΙΙ),
ι. Γνωμάτευςθ Πιςτοποίθςθσ τθσ Αναπθρίασ όπωσ ζχει εκδοκεί από το Κζντρο Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ
(μόνον για Άτομα με Αναπθρία),
ια. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ που να πιςτοποιεί το ότι ο ωφελοφμενοσ εντάςςεται ςτθν
κατθγορία των τριτζκνων/πολυτζκνων.
ιβ. Ζντυπο Ε1 από το οποίο κα προκφπτει ότι ο ωφελοφμενοσ ζχει εξαρτώμενα μζλθ (Πίνακασ 8)
3.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ)

α. φςταςθ εταιρίασ από ΓΕΜΗ,
β. Πιςτοποιθτικό νόμιμθσ εκπροςώπθςθσ από ΓΕΜΗ,
γ. Ζντυπο Ε3 ι Ν τθσ τελευταίασ φορολογικισ χριςθσ,
δ. Εκτφπωςθ Κωδικών Αρικμών Δραςτθριότθτασ από gsis.gr,
ε. Πιςτοποιθτικό περί μθ πτώχευςθσ και μθ υποβολισ αίτθςθσ πτώχευςθσ,
ςτ. Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και μθ υποβολισ αίτθςθσ για κζςθ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ,
η. Επίςθμθ προςφορά θ οποία κα φζρει υπογραφι και ςφραγίδα του προμθκευτι για το όχθμα/τα που
κα επιλεγεί/οφν,
θ. Άδεια κυκλοφορίασ προσ απόςυρςθ οχιματοσ (ςτθν περίπτωςθ που δθλώνει απόςυρςθ)
προγενζςτερθ τθσ 01.01.2013 και απόδειξθ καταβολισ τελών κυκλοφορίασ τρζχοντοσ ζτουσ,
κ. Συποποιθμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ θ οποία κα περιλαμβάνεται ςτον οδθγό δράςθσ για τθν βεβαίωςθ
ότι ζλαβε γνώςθ των όρων του προγράμματοσ και αποδοχι τουσ, (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ), κεωρθμζνθ με το
γνιςιο τθσ υπογραφισ
ι. Τπεφκυνθ Διλωςθ ςώρευςθσ κρατικών ενιςχφςεων (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ), κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ
υπογραφισ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΕΝΙΧΤΗ
1.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΕΝΙΧΤΗ - ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ

(ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α)
α. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα,
β. φμβαςθ μίςκωςθσ (leasing) εφόςον πρόκειται για μακροχρόνια μίςκωςθ οχιματοσ, θ οποία να
περιζχει και τθν υποχρζωςθ το όχημα να αποκτάται υποχρεωτικά από τον μιςθωτή μετά τη λήξη τησ
περιόδου μίςθωςησ.
γ. Σιμολόγιο/απόδειξθ αγοράσ οχιματοσ/δικφκλου/ποδθλάτου,
δ. Ζγγραφο που να βεβαιώνει το ΙΒΑΝ του δικαιοφχου (πχ φωτογραφία του βιβλιαρίου, εκτφπωςθ από
e-banking κλπ),
ε. Αποδεικτικό ταξινόμθςθσ του οχιματοσ (εξαιροφνται τα θλεκτρικά ποδιλατα),
ςτ. Βεβαίωςθ οριςτικισ διαγραφισ του οχιματοσ (εφόςον ζχει επιλεγεί απόςυρςθ),
η. Πιςτοποιθτικό Καταςτροφισ από επίςθμο φορζα ςτο οποίο κα αναγράφεται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ
του οχιματοσ (εφόςον ζχει επιλεγεί απόςυρςθ),
θ. Βεβαίωςθ παραλαβισ του άρκρου 8 του π.δ. 116/2004 .

1.1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΣΗΗ «ΕΞΤΠΝΟΤ» ΟΙΚΙΑΚΟΤ

ΗΜΕΙΟΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ

Ειδικά για τθν περίπτωςθ που ζχει επιλεγεί επιδότθςθ «ζξυπνου» οικιακοφ ςθμείου επαναφόρτιςθσ,
απαιτείται θ κατάκεςθ των κάτωκι δικαιολογθτικών. Ειδικά για τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 1.1.1,
ςθμειώνεται πωσ αυτά αποδεικνφουν πωσ θ εν λόγω ςυςκευι πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που
τίκενται ςτθν ενότθτα 12.5 και πωσ απαιτοφνται για τθν αίτθςθ υπαγωγισ ςτθν ενδεικτικι λίςτα
Επιλζξιμων «Ζξυπνων» θμείων Επαναφόρτιςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτθν
ενότθτα 8.2 τθσ παροφςθσ.
1.1.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΧΩΡΗΗ ΣΗΝ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΛΙΣΑ «ΕΞΤΠΝΩΝ» ΗΜΕΙΩΝ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ / ΠΛΗΡΩΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΚΕΤΗ
i.

υμπλθρωμζνo και υπογεγραμμζνο ζντυπο “Διλωςθ καταςκευαςτι/ειςαγωγζα” (πρότυπο

ζντυπο διατίκεται ωσ ςυνοδευτικό ζγγραφο)
ii.

Πιςτοποίθςθ CE, ςφμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC

iii.

Διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ ότι θ ςυςκευι επαναφόρτιςθσ διακζτει τα παρακάτω:
a. Πιςτοποιθτικά δοκιμών τφπου ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1 για Mode 3 ι IEC 61851-23,
για Mode 4, που ζχουν εκδοκεί από αναγνωριςμζνο και διαπιςτευμζνο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025
εργαςτιριο δοκιμών

iv.

Δελτίο τεχνικών ςτοιχείων (technical datasheet) ςτα Ελλθνικά
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v.

Εγχειρίδιο λειτουργίασ (οperating manual) ςτα Ελλθνικά

vi.

Τπογεγραμμζνθ Τπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) από τον καταςκευαςτι/ειςαγωγζα

τθσ ςυςκευισ (ςθμείο επαναφόρτιςθσ), κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ, για το αλθκζσ και
ακριβζσ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτα ζγγραφα που κατακζτει (πρότυπο ζντυπο διατίκεται
ωσ ςυνοδευτικό ζγγραφο)
1.1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΕΧΕΙ
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙΔΟΣΗΗ «ΕΞΤΠΝΟΤ» ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΗΜΕΙΟΤ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ
i.

Απόδειξθ αγοράσ ςυςκευισ που λειτουργεί ωσ ςθμείο επαναφόρτιςθσ

ii.

Αντίγραφο τθσ ςυμπλθρωμζνθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ Εγκαταςτάτθ από τον θλεκτρολόγο

εγκαταςτάτθ του ςθμείου επαναφόρτιςθσ, κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ
iii.

Αντίγραφο τθσ ςυμπλθρωμζνου εντφπου ςφνδεςθσ/ενθμζρωςθσ ΔΕΔΔΗΕ (όπωσ αυτό ορίηεται

ςτθν παρ. 2, άρ. 27, ν.4710/2020) από τον θλεκτρολόγο εγκαταςτάτθ του ςθμείου επαναφόρτιςθσ

1.2

ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΣΟ

Κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ πλθρωμισ κα προςκομίηονται υποχρεωτικά:
Τπεφκυνθ διλωςθ του προμθκευτι ςφμφωνα με το πρότυπο του παραρτιματοσ ΙΙΙ με τθν οποία
κα πιςτοποιείται ότι το ποδιλατο τθρεί τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ
υπογραφισ.
-

Τπεφκυνθ διλωςθ του ωφελοφμενου, κεωρθμζνθ με το γνιςιο τθσ υπογραφισ, με τθν οποία κα

πιςτοποιεί ότι θ απόδειξθ/τιμολόγιο αγοράσ που προςκομίηει αφορά τθν αγορά ποδθλάτου ςυμβατοφ με
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με το πρότυπο του Παραρτιματοσ ΙΙΙ. τθν υπεφκυνθ διλωςθ κα
αναγράφεται υποχρεωτικά το serial number του ποδθλάτου,
-

Πιςτοποιθτικό γνθςιότθτασ που πιςτοποιεί ότι το ποδιλατο είναι θλεκτρικό ςφμφωνα με τουσ

όρουσ τθσ παροφςασ,
-

Βεβαίωςθ καινοφριου και αμεταχείριςτου ςφμφωνα με το πρότυπο του Παραρτιματοσ ΙΙΙ.

θμειώνεται ότι ςε περίπτωςθ που δεν προςκομιςτοφν τα παραπάνω με ευκφνθ είτε του ωφελοφμενου
είτε του προμθκευτι, το αίτθμα πλθρωμισ κα απορρίπτεται και ανακαλείται θ αρχικι ζγκριςθ. Ο
ωφελοφμενοσ κα ζχει δυνατότθτα να επανυποβάλει αίτθμα ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ακολουκώντασ όλθ
τθν διαδικαςία από τθν αρχι τθσ.

2.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΕΝΙΧΤΗ - ΣΑΞΙ- (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β)

α. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα,
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β. Σιμολόγιο αγοράσ οχιματοσ,
γ. Πιςτοποίθςθ ΙΒΑΝ δικαιοφχου,
δ. Αποδεικτικό ταξινόμθςθσ του οχιματοσ,
ε. φμβαςθ μίςκωςθσ (leasing) εφόςον πρόκειται για μακροχρόνια μίςκωςθ οχιματοσ, θ οποία να
περιζχει και τθν υποχρζωςθ το όχημα να αποκτάται υποχρεωτικά από τον μιςθωτή μετά τη λήξη τησ
περιόδου μίςθωςησ
ςτ. Βεβαίωςθ οριςτικισ διαγραφισ του οχιματοσ,
η. Πιςτοποιθτικό Καταςτροφισ από επίςθμο φορζα ςτο οποίο κα αναγράφεται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ
του οχιματοσ (εφόςον ζχει επιλεγεί απόςυρςθ),
θ. Βεβαίωςθ παραλαβισ του άρκρου 8 του π.δ. 116/2004.
3.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΕΝΙΧΤΗ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ

α. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα,
β. φμβαςθ μίςκωςθσ (leasing) εφόςον πρόκειται για μακροχρόνια μίςκωςθ οχιματοσ/οχθμάτων, θ
οποία να περιζχει και τθν υποχρζωςθ το όχημα/οχήματα να αποκτάται/αποκτώνται υποχρεωτικά από
τον μιςθωτή μετά τη λήξη τησ περιόδου μίςθωςησ,
γ. Σιμολόγιο αγοράσ κάκε οχιματοσ/δικφκλου ι ενόσ ενιαίου τιμολογίου εφόςον ο προμθκευτισ είναι
κοινόσ,
δ. Πιςτοποίθςθ ΙΒΑΝ δικαιοφχου,
ε. Αποδεικτικό ταξινόμθςθσ κάκε οχιματοσ (εξαιροφνται τα θλεκτρικά ποδιλατα),
η. Πιςτοποιθτικό περί μθ πτώχευςθσ και μθ υποβολισ αίτθςθσ πτώχευςθσ,
θ. Πιςτοποιθτικό περί μθ κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ και μθ υποβολισ αίτθςθσ για κζςθ ςε
αναγκαςτικι διαχείριςθ
ςτ. Βεβαίωςθ οριςτικισ διαγραφισ του οχιματοσ (εφόςον ζχει επιλεγεί απόςυρςθ),
η. Πιςτοποιθτικό Καταςτροφισ από επίςθμο φορζα ςτο οποίο κα αναγράφεται ο αρικμόσ κυκλοφορίασ
του οχιματοσ (εφόςον ζχει επιλεγεί απόςυρςθ)
θ. Βεβαίωςθ παραλαβισ του άρκρου 8 του π.δ. 116/2004.

