ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

I.

II.

είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της Επιχείρησης με την επωνυμία “…………………………………..…...”, με ΑΦΜ …………………..…………
και με ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα για τη χρήση …………………………….,
…………………….……………………. (η “Επιχείρηση”) και
σχετικά με την Επιχείρηση και την αίτηση της Επιχείρησης προς την Τράπεζά σας για τη χορήγηση δανείου με την εγγύηση
του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ» (Κ.Υ.Α. 81848/21.7.2021ΦΕΚ Β΄3267/22.7.2021) (το “Δάνειο”), δηλώνω
περαιτέρω τα εξής:

1.

Όλα τα αναγραφόμενα στην υποβολή πρότασης και στην αίτηση της Επιχείρησης προς την Τράπεζά σας για το Δάνειο καθώς
και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φάκελο της πρότασης και της αίτησης της Επιχείρησης
προς την Τράπεζά σας για το Δάνειο είναι ακριβή και αληθή.

2.

Η Επιχείρηση- λήπτης της ενίσχυσης έχει λάβει σαφή γνώση των όρων λειτουργίας του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ»
και ειδικότερα της Πρόσκλησης με τελικούς αποδέκτες τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων με την παροχή εγγύησης για τη λήψη
δανείου κεφαλαίου κίνησης για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος

3.

Η Επιχείρηση δεν ήταν προβληματική την 31/12/2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού ΕΕ
651/2014 όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό ΕΕ 972/2020, και εφόσον ήταν προβληματική και εντάσσεται στην κατηγορία
της Πολύ Μικρής ή της Μικρής Επιχείρησης (κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) δεν έχει
υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή
ενίσχυση αναδιάρθρωσης, ήτοι α) εάν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, έχει αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση
εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας ανακοίνωσης β) εάν έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν
υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας ανακοίνωσης.

4.

Δε συντρέχουν για την Επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)

5.

Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης η Επιχείρηση - λήπτης της ενίσχυσης συμφωνεί στη δημοσίευση της επωνυμίας
της Επιχείρησης, του τίτλου της πράξης και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στον κατάλογο των δικαιούχων που
δημοσιεύεται ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το 115 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013
και το κεφάλαιο 4της 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19,
όπως τροποποιείται και ισχύει κατά περίπτωση.

6.

Η Επιχείρηση - λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται οποιονδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων
από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές.

7.

Η Επιχείρηση - λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση και την πρότασή
της, με τα στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ασφαλιστικών οργανισμών.
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8.

Η Επιχείρηση - λήπτης της ενίσχυσης αποδέχεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης -μετά από τη χορήγηση της χρηματοδότησης
της Τράπεζάς σας με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ- ΤΜΕΔΕ» ανακριβειών στη δήλωσή της, το Δάνειο θα
απενταχθεί και η Επιχείρηση θα κληθεί να επιστρέψει έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση. Εάν έχει επιχορηγηθεί με
Προμήθεια Εγγύησης, οφείλει να καταβάλει στην Τράπεζα – προκειμένου να αποδοθεί στην ΕΑΤ- το ύψος της επιχορήγησης
της Προμήθειας Εγγύησης εντόκως από την Ημερομηνία Υπαγωγής του Δανείου στο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων που
καλύπτονται με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ» («Χαρτοφυλάκιο») πλέον του ποσού που αντιστοιχεί
στην διαφορά από την εφαρμοζόμενη στο Προσωρινό Πλαίσιο προμήθεια εγγύησης του Δανείου σε σχέση με την προμήθεια
εκτός του Χαρτοφυλακίου (χωρίς να διαφοροποιούνται οι λοιποί όροι του Δανείου) εντόκως σύμφωνα με το νόμο από την
Ημερομηνία Υπαγωγής του Δανείου στο Χαρτοφυλάκιο. Εάν δεν έχει επιχορηγηθεί με Προμήθεια Εγγύησης η Επιχείρησηλήπτης της ενίσχυσης θα οφείλει να καταβάλλει την διαφορά που προκύπτει από την εφαρμοζόμενη στο Προσωρινό Πλαίσιο
προμήθεια εγγύησης του Δανείου σε σχέση με την εφαρμοζόμενη εκτός του Χαρτοφυλακίου (χωρίς να διαφοροποιούνται οι
λοιποί όροι του Δανείου), εντόκως σύμφωνα με το νόμο από την Ημερομηνία Υπαγωγής του Δανείου στο Χαρτοφυλάκιο. Στην
περίπτωση που η προμήθεια εκτός Χαρτοφυλακίου είναι χαμηλότερη των προβλεπόμενων στην «Ανακοίνωση της Επιτροπής
για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων» (2008/C 155/02),
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην εν λόγω Ανακοίνωση.

9.

Η Επιχείρηση- λήπτης της ενίσχυσης έχει ενημερωθεί σχετικά και η πρόταση που υποβάλλει είναι εναρμονισμένη και υπακούει
στους περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις της 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με
το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιείται και ισχύει κατά περίπτωση.

10. Η Επιχείρηση- λήπτης της ενίσχυσης δεσμεύεται ότι το σύνολο των ενισχύσεων που θα λάβει σε επίπεδο δεδομένης
επιχείρησης στο πλαίσιο της 19.3.2020/C(2020) 1863 /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19, όπως τροποποιείται και ισχύει κατά περίπτωση, δεν υπερβαίνει τις 2 300 000 EUR για όλους τους επιλέξιμους τομείς
δραστηριότητας βάσει ΚΑΔ (800 000 EUR για λήψη ενισχύσεων πριν την 28-01-2021 και 1 800 000 για λήψη
ενισχύσεων μετά την 28-01-2021 και πριν την 18-11-2021).
11. Η Επιχείρηση- λήπτης της ενίσχυσης δεσμεύεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης
και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ ή ΔΕΕ.
12. Εφόσον γίνει δεκτή η ανωτέρω αίτηση της Επιχείρησης, το Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί από την Επιχείρηση - λήπτη της ενίσχυσης
αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαια κίνησης για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και
μελετών δημοσίου συμφέροντος λόγω των αυξημένων αναγκών ρευστότητας της Επιχείρησης που προκύπτουν συνεπεία της
επιδημικής έκρηξης του Covid - 19 και σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί για: α) την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου
δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών, (β) την χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή (γ) την
χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί από την Επιχείρηση για εξυπηρέτηση υφιστάμενης χρηματοδότησης, δηλώνει ότι δεν θα
χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για αναχρηματοδότηση οφειλής (είτε της Επιχείρησης είτε συνδεδεμένου προς αυτήν
προσώπου) ή για την προπληρωμή υποχρέωσης της Επιχείρησης αλλά μόνο για την εξυπηρέτηση προβλεπομένων καταβολών
(αποπληρωμών/δόσεων).
13. Η Επιχείρηση δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας που ορίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος
χρηματοδότησης με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ», σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου
242783/29.07.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΑΤ προς τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και με
σχετικό ενημερωτικό έντυπο της Τράπεζάς σας, και τα κατανόησε πλήρως.
Στο πλαίσιο αυτό δηλώνει ότι πληροί τα ως άνω Κριτήρια Επιλεξιμότητας και θα εξακολουθήσει να τα πληροί καθ’ όλη τη
διάρκεια του Δανείου σε περίπτωση χορήγησης αυτού από την Τράπεζα στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος.
14. Η Επιχείρηση δεν έχει υποβάλει, ούτε θα υποβάλλει, αίτηση σε οιοδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό για τη χορήγηση
χρηματοδότησης με την εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ» πλην της αίτησης που υπέβαλε για τη χορήγηση
του Δανείου στην Τράπεζα, άλλως και σε περίπτωση που έχει ήδη, ή πρόκειται να, υποβάλει αίτηση σε οιοδήποτε
χρηματοπιστωτικό οργανισμό για τη χορήγηση χρηματοδότησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ - ΤΜΕΔΕ,
δηλώνει ότι το ποσό των δανείων που έχει λάβει ή έχει αιτηθεί/θα αιτηθεί να λάβει από κοινού με το ποσό του Δανείου δεν
υπερβαίνει τις 200.000€ και το ένα από τα παρακάτω όποιο είναι μικρότερο:
Α. Για την περίπτωση που η Επιχείρηση έχει συσταθεί έως το 2019, το μικρότερο από τα παρακάτω ποσά:
(i) το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της Επιχείρησης, αλλά επίσημα
περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) κατά το 2019. Ειδικά στην περίπτωση που η Επιχείρηση έχει
συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, δηλώνει ότι το ποσό του αιτούμενου Δανείου από κοινού με την χρηματοδότηση που
έχει λάβει ή έχει αιτηθεί/θα αιτηθεί να λάβει από άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με την εγγύηση του «Ταμείου
Εγγυοδοσίας ΕΑΤ – ΤΜΕΔΕ» δεν υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος της Επιχείρησης για τα δύο πρώτα
έτη λειτουργίας της,
(ii) το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019
B. Για την περίπτωση που η Επιχείρηση έχει συσταθεί μετά το 2019, έως το 100% των αναγκών ρευστότητας, όπως αυτές
τεκμηριώνονται από αναλυτικό πλάνο, για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του Δανείου
και για τους επόμενους 18 μήνες, οι οποίες (ανάγκες ρευστότητας) αποδεικνύονται με επαρκή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση.
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Ημερομηνία: ……..…….20……
Για την Επιχείρηση
-ΟΝόμιμος Εκπρόσωπος

(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)
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