Οδηγίεσ εγγραφήσ Φορζα Υπό Ίδρυςη Επιχειρήςεων – Δικαιοφχων χωρίσ
ΑΦΜ για την πρόςβαςη ςτο ΟΠΣΑΑ
Για την καταχώρηςη τιμήσ ςτο πεδίο «ΑΦΜ Φορζα που ανήκετε» πρζπει να αποςτείλετε ηλεκτρονικά
(ςκαναριςμζνα) ςε ζνα από τα ακόλουθα email:
α) Παππά Ζλενα, τηλ: 2108802345, email: elenapappa@opekepe.gr
β) Ηαφείρη Αγλαΐα, τηλ: 2108802341, email: aglaia.zafiri@opekepe.gr
γ) Χαχοφλη Ευαγγελία , τηλ: 2108802335, email: evaggelia.xaxouli@opekepe.gr






τα εξήσ δικαιολογητικά:
Σχζδιο Καταςτατικοφ του Υπό ςφςταςη Φορζα
Σχετική εξουςιοδότηςη των υπολοίπων μερών – μελών, νόμιμα εκδοθείςα που θα παρζχει την
δυνατότητα υποβολήσ αίτηςησ ςτήριξησ από τον εκπρόςωπο του Φορζα ή Πρακτικό Δ.Σ (όπου
υπάρχει) που θα εξουςιοδοτεί τον Νόμιμο εκπρόςωπο
Σχετική δήλωςη του νόμιμου εκπροςώπου του φορζα που θα αναγράφει: «Επειδή ο υπό ςφςταςη
Φορζασ μασ, επιθυμεί να υποβάλλει αίτηςη ωσ Δικαιοφχοσ Δημοςίων Ζργων, παρακαλοφμε για την
καταχώρηςη του Φορζα ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ Χρηςτών» με τα παρακάτω ςτοιχεία:
Επωνυμία Φορζα:
ΔΟΥ Φορζα:
Τηλζφωνο Φορζα:
Fax Φορζα:
Ταχ.Δ/νςη Φορζα:
Αριθμόσ:
Πόλη Φορζα:
ΤΚ Φορζα:



Σχετική δήλωςη του νόμιμου εκπροςώπου του φορζα που θα δηλώνεται ποιοσ θα είναι ο
διαχειριςτήσ του φορζα ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ Χρηςτών για τη δημιουργία τοπικών χρηςτών ςτο
ΟΠΣΑΑ 2014-2020 και θα αποτυπώνονται τα παρακάτω ςτοιχεία:
Όνομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
ΑΦΜ:
Τηλζφωνο:
E-mail:



αντίγραφο από το taxisnet "Στοιχεία Μητρώου"→ "Στοιχεία Φυςικοφ Προςώπου" όπου να
αναγράφονται τα ςτοιχεία του εκπροςώπου.
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Εφόςον ολοκληρωθεί η Διαδικαςία ςφςταςησ του Φορζα θα πρζπει να μασ αποςτείλετε ηλεκτρονικά
(ςκαναριςμζνα) ςε ζνα από τα παραπάνω email τα παρακάτω δικαιολογητικά που θα ταυτοποιοφν τη νόμιμη
λειτουργία του Φορζα:
1. Ενυπόγραφο ζγγραφο του νόμιμου εκπροςώπου το οποίο θα αναφζρει ότι ο φορζασ επιθυμεί να
υποβάλει αίτηςη ωσ Δικαιοφχοσ Δημοςίων Ζργων με τα παρακάτω ςτοιχεία του φορζα:
E-mail:
ΑΦΜ Φορζα:
Επωνυμία Φορζα:
ΔΟΥ Φορζα:
Τηλζφωνο Φορζα:
Fax Φορζα:
Ταχ.Δ/νςη Φορζα:
Αριθμόσ:
Πόλη Φορζα:
ΤΚ Φορζα:

2. Απόφαςη του Διοικητικοφ Συμβουλίου (υπογραφζσ Μελών & Προζδρου) που να δηλώνεται ποιοσ θα
είναι ο διαχειριςτήσ του φορζα ςτο Σφςτημα Διαχείριςησ Χρηςτών για τη δημιουργία τοπικών χρηςτών
ςτο ΟΠΣΑΑ 2014-2020, και θα αποτυπώνονται τα παρακάτω ςτοιχεία:
Όνομα:
Επώνυμο:
Πατρώνυμο:
ΑΦΜ:
Τηλζφωνο:
E-mail:

3. Βεβαίωςη Ζναρξησ Εργαςιών από τη ΔΟΥ ή αντίγραφο από το taxisnet "Στοιχεία Μητρώου"→ "Στοιχεία
Νομικοφ Προςώπου" όπου να αναγράφονται τα ςτοιχεία του φορζα και του νόμιμου εκπροςώπου.
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