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ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Γενικά:
1. θμειϊνεται ότι παρακάτω υπάρχει ενδεικτικι καταγραφι δικαιολογθτικϊν. ε κάκε
περίπτωςθ τα δικαιολογθτικά προκφπτουν από τα αναλυτικά κριτιρια ΕΠΙΛΟΓΗ και
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ κακϊσ και από τισ διευκρινίςεισ αυτϊν, κατά περίπτωςθ. Επίςθσ ο
υποψιφιοσ επενδυτισ μπορεί να επιςυνάψει κάκε άλλο δικαιολογθτικό το οποίο
κεωρεί ότι ενιςχφει τθν πρόταςι του ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ.
2. Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά πρζπει να είναι πρωτότυπα, ακριβι αντίγραφα ι
νομίμωσ επικυρωμζνα. ε περίπτωςθ υποβολισ φωτοαντιγράφων κα πρζπει επιπλζον
να υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρεται ότι «τα φωτοαντίγραφα
που προςκομίηονται ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ είναι πιςτά αντίγραφα των
πρωτοτφπων» (περιλαμβάνεται ςτο ςθμείο 29 του υποδείγματοσ τθσ Ι_9 Τπεφκυνθσ
Διλωςθσ) ε διαφορετικι περίπτωςθ δεν λαμβάνονται υπόψθ.
3. Οι απαιτοφμενεσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ είναι τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986
(Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. ε περίπτωςθ που ο
υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο τισ ςχετικζσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αφοροφν το
ίδιο το νομικό πρόςωπο υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ.
4. Δικαιολογθτικά αλλοδαπϊν ι άλλων υποψθφίων, εφόςον εκδίδονται από αλλοδαπι
αρχι πρζπει να είναι επίςθμα μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ
δεν λαμβάνονται υπόψθ. Εάν ςε κάποια χϊρα βεβαιϊνεται από οποιαδιποτε αρχι τθσ
ότι δεν εκδίδεται κάποιο/κάποια από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν καλφπτουν
όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, αντικακίςτανται από ζνορκθ
βεβαίωςθ του υποψθφίου ι, αν οφτε αυτι προβλζπεται, από Τπεφκυνθ Διλωςι του
ενϊπιον δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ςτθν οποία κα
δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά
και ότι ο υποψιφιοσ πλθροί τα κατά τα ανωτζρω απαιτοφμενα.
5. Σα δικαιολογθτικά που κα υποβλθκοφν ςυνθμμζνα κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ
ςτιριξθσ ςτο ΠΚΕ είναι μόνο τα οικονομικά ςτοιχεία κακϊσ και το ζντυπο «Ι_2 Αίτθςθ
τιριξθσ υμπλθρωματικά τοιχεία»
Σημείωςη: Για οριςμζνα από τα δικαιολογθτικά πρζπει να ςυμπλθρωκοφν οι ςχετικοί
πίνακεσ του παραρτιματοσ ι του εντφπου «Ι_2 Αίτθςθ τιριξθσ υμπλθρωματικά τοιχεία».
Σα ελάχιςτα απαιτοφμενα δικαιολογητικά που προςκομίηονται (κατά περίπτωςη) με τον
Φάκελο Τποψθφιότθτασ είναι ενδεικτικά τα εξισ:

1. ΕΜΡΟΘΕΣΜΗ & ΝΟΜΙΜΗ ΥΡΟΒΟΛΗ
1. Αρικμόσ πρωτοκόλλου ΟΣΔ ι/και αποδεικτικά αποςτολισ με ταχυδρομείο ι
ταχυμεταφορά
2. Απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του φορζα τθσ επζνδυςθσ για τθν υποβολι τθσ
πρόταςθσ και οριςμοφ νόμιμου εκπροςϊπου (ιςχφει για τα Νομικά Πρόςωπα) ι
εξουςιοδότθςθ ενόσ μζλουσ ςτα υπό ςφςταςθ Νομικά πρόςωπα

θ
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2. ΕΓΓΑΦΑ ΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
1. Ι_1 Αίτθςθ τιριξθσ
2. Ι_2 υμπλθρωματικά ςτοιχεία αίτθςθσ ςτιριξθσ
3. Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ (Ζντυπο Ι_11) & ςε θλεκτρονικι μορφι (αρχείο excel)
4. Μελζτθ Βιωςιμότθτασ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του εντφπου Ι_8 & ςε θλεκτρονικι
μορφι (αρχείο excel)
5. υμπλιρωςθ Διλωςθσ DeMinimis (Ζντυπο Ι_7)
6.

υμπλιρωςθ του εντφπου Ι_6 (ΔΗΛΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΗΝ
ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΜΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ)

7.

Τπεφκυνθ Διλωςθ Δικαιοφχου

3. ΝΟΜΟΡΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ ΦΟΕΑ ΡΟΤΑΣΗΣ
1. Θεωρθμζνο αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου υποψιφιου επενδυτι.
1.1. ε περίπτωςθ προςωπικϊν εταιρειϊν (ςυςτθμζνων ι υπό ςφςταςθ) υποβάλλεται
για όλα τα μζλθ τουσ.
1.2. ε περίπτωςθ άλλων νομικϊν προςϊπων υποβάλλεται για το νόμιμο εκπρόςωπο.
1.3. Για τισ υποδράςεισ όπου θ θλικία (<=35 ετϊν) αποτελεί κριτιριο επιλεξιμότθτασ ι/
και επιλογισ και ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ είναι ςυλλογικό ςχιμα τότε πρζπει να
προςκομιςτεί κεωρθμζνο αντίγραφο ταυτότθτασ για όλα τα μζλθ που θ θλικία
τουσ είναι μικρότερθ ι ίςθ των 35 ετϊν ϊςτε να αποδεικνφεται ότι τα μζλθ αυτά
κατζχουν ποςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο του 50%. (Διευκρίνιςθ : όταν εξετάηεται ωσ
κριτιριο επιλεξιμότθτασ για τθν δράςθ 19.2.2, τότε δεν ιςχφει για τισ Ανϊνυμεσ
Εταιρίεσ και τισ Εταιρίεσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ)
2. Βεβαίωςθ αρμοδίου Τπθρεςιακοφ υμβουλίου, ότι παρζχεται ςε Δθμόςιο Τπάλλθλο θ
ςχετικι άδεια υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου (όταν ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι
Δθμόςιοσ Τπάλλθλοσ).
3. χετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (Βεβαίωςθ ΔΕΚΟ ι Καταςτατικό ΔΕΚΟ) με τα οποία
τεκμθριϊνεται ότι δεν υπάρχει κϊλυμα υλοποίθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου από
υποψιφιο επενδυτι που είναι εργαηόμενοσ ςε ΔΕΚΟ.
4. Βεβαίωςθ από αρμόδια Διοικθτικι ι Δικαςτικι αρχι κατά τθν ζνταξθ.
5. Θεωρθμζνο καταςτατικό εταιρικοφ ςχιματοσ (το πιο πρόςφατο κωδικοποιθμζνο και οι
τυχόν μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ αυτοφ, μαηί με τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ
όπου αυτι προβλζπεται).
6. χζδιο καταςτατικοφ για τισ υπό ςφςταςθ εταιρείεσ και νομικά πρόςωπα, με
υπογραφζσ όλων των εταίρων.
7. Πρόςφατα ςτοιχεία εταιρικισ / μετοχικισ ςφνκεςθσ κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία
του διαγωνιςμοφ, από το τθροφμενο ειδικό βιβλίο.
θ
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8. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ),
ςχετικι Βεβαίωςθ του ΕΦΚΑ (Σμιμα Αγροτϊν) ι άλλο ςυναφζσ δικαιολογθτικό (όπωσ
Ενιαία Διλωςθ Εκμετάλλευςθσ κλπ) (υποχρεωτικό για τθν υποδράςθ19.2.2.6)
9. Για τα Άτομα με αναπθρία (Α.Μ.Ε.Α.) απαιτείται πιςτοποίθςθ από Κζντρα Πιςτοποίθςθσ
Αναπθρίασ. Δεν γίνεται δεκτι απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, ςτθν οποία
αναφζρεται ότι το άτομο με αναπθρία είναι «ανίκανο για κάκε βιοποριςτικι εργαςία».
(υποχρεωτικό για όλεσ τισ υποδράςεισ τθσ Δράςθσ19.2.2)

4. ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΗΣ / ΧΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ε περίπτωςθ πράξεων που περιλαμβάνουν επενδφςεισ ςε νζεσ ι υφιςτάμενεσ υποδομζσ,
απαιτοφνται είτε αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ ςτο όνομα του δικαιοφχου είτε μακροχρόνια
μίςκωςθ που να καλφπτει χρονικι περίοδο, τουλάχιςτον δεκαπζντε (15), ζτθ από τθν
δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, επί του γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του
ακινιτου, ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται οι επενδφςεισ. ε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ
χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου ι ςε περίπτωςθ μικρϊν προςκθκϊν
που ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου οι οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ
αποτελοφν λιγότερο από το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ, εννζα (9) ζτθ από τθν
δθμοςιοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ.
Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ ςτο ΣΠ, γίνονται δεκτά προςφμφωνα μίςκωςθσ ι
αγοράσ γθπζδου ι του οικοπζδου ι/και του ακινιτου υπό τθν προχπόκεςθ να μθν
αποτελοφν ανάλθψθ υποχρζωςθσ που κακιςτά μθ αναςτρζψιμθ τθν επζνδυςθ ζτςι ϊςτε να
πλθροφται ο χαρακτιρασ κινιτρου ςτθν περίπτωςθ επενδφςεων που υλοποιοφνται βάςει
του Καν. ΕΕ 651/2014).
ε κάκε περίπτωςθ το γιπεδο ι το οικόπεδο ι το ακίνθτο κα πρζπει να είναι ελεφκερο
βαρϊν, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που το βάροσ ζχει προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για
τθν ίδια φφςθ επζνδυςθσ ι κα προκφψει από επιχειρθματικό δάνειο για τθν υλοποίθςθ τθσ
πρόταςθσ ι από δάνειο για τθν αντιμετϊπιςθ φυςικισ καταςτροφισ, από τθν οποία
επλιγει θ επιχείρθςθ.
τθν ςυνζχεια παρατίκενται τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν κατοχι/χριςθ του
ακινιτου :
α) Τίτλοι κυριότητασ: (ςυμβόλαιο πϊλθςθσ, δωρεά, γονικι παροχι, δικαςτικι απόφαςθ
αναγνωριςτικι χρθςικτθςίασ, κλθρονομικι διαδοχι κ.λπ.), ςυνοδευόμενοι από
πιςτοποιθτικά μεταγραφισ, ιδιοκτθςίασ και βαρϊν /διεκδικιςεων του αρμοδίου
Τποκθκοφυλακείου.
β) Ρολυετζσ μιςθωτήριο ςυμβόλαιο, ωσ εξισ:
Ι) Για νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ:
υμβολαιογραφικό ζγγραφο μίςκωςθσ με διάρκεια τουλάχιςτον 15 ετϊν από τθν
θμερομθνία τθσ δθμοςιοποίθςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για
τθν υποβολι προτάςεων και πιςτοποιθτικό μεταγραφισ (εφόςον ςτθν πρόταςθ
προβλζπονται νζεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ).
ΙΙ) Για λοιπζσ επενδφςεισ (βελτίωςθ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ι/και προμικεια εξοπλιςμοφ)
ε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ χωρίσ επζμβαςθ ςτον φζροντα οργανιςμό του κτιρίου ι ςε
περίπτωςθ μικρϊν προςκθκϊν που ςυμπλθρϊνουν τθν λειτουργικότθτα του κτιρίου οι
θ
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οποίεσ ςε κάκε περίπτωςθ αποτελοφν λιγότερο από το 10% του αιτοφμενου κόςτουσ,
ςυμφωνθτικό μίςκωςθσ εννζα (9) τουλάχιςτον ετϊν από τθν δθμοςιοποίθςθ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ.
γ) Ρροςφμφωνο μεταβίβαςησ-αγοραπωληςίασ ή μίςθωςησ ακινήτου.
τθν περίπτωςθ υποβολισ προςυμφϊνου, απαιτείται θ προςκόμιςθ των οριςτικϊν
ςυμβολαίων ιδιοκτθςίασ ι μίςκωςθσ, με τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ιδιοκτθςίασ και
μεταγραφισ του αρμόδιου υποκθκοφυλακείου, πριν από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ
μεταξφ Δικαιοφχου και ΟΣΔ.
δ) Οποιοδήποτε άλλο ςτοιχείο αποδεικνφει κατά περίπτωςθ τθν κατοχι ι χριςθ, για τουσ
απαιτοφμενουσ ελάχιςτουσ χρόνουσ (κυρίωσ ςτισ περιπτϊςεισ ανυπαρξίασ τίτλων για
δθμόςιεσ εκτάςεισ και για πράξεισ δθμοςίου χαρακτιρα)
τθν περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ του ακινιτου τθσ πρόταςθσ προςκομίηονται (κατά
περίπτωςθ) τα κάτωκι :


Δικαιολογθτικά ςυγκυριότθτασ του ακινιτου και αντίςτοιχα:



Δικαιολογθτικά χριςθσ/κατοχισ του ακινιτου από τον ςυγκφριο που είναι
υποψιφιοσ επενδυτισ



Τπεφκυνθ Διλωςθ ψιλοφ κυρίου, ότι ςυμφωνεί και αποδζχεται τθν προτεινόμενθ
χριςθ του ακινιτου από τον επικαρπωτι – υποψιφιο επενδυτι.



Τπεφκυνθ Διλωςθ επικαρπωτι, ότι δεςμεφεται ωσ προσ όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και
τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ ψιλοφ κυρίου –
υποψιφιου επενδυτι και ΟΣΔ, τθν οποία και κα ςυνυπογράψει.



Δικαςτικι άδεια ςτουσ κθδεμόνεσ για οποιαδιποτε πράξθ μεταβίβαςθσ ι μίςκωςθσ
αφορά το ιδανικό μερίδιο ανθλίκου ςυγκυρίου.



τθν περίπτωςθ υπό ςφςταςθ εταιρειϊν, θ κατοχι – χριςθ του ακινιτου με βάςθ
τα ανωτζρω κα πρζπει να αποδεικνφεται από ζναν τουλάχιςτον εκ των εταίρων.

Σημείωςη : Σα παραπάνω αποδεικτικά, κατοχισ/χριςθσ ακινιτου, πρζπει να αποτυπωκοφν
ςτον πίνακα 1 του παραρτιματοσ του παρόντοσ εντφπου.

5. ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η απόδειξθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ (ίδια κεφάλαια και δάνεια) μπορεί να τεκμθριϊνεται:
1. Είτε με Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι ο υποψιφιοσ κα καλφψει τθν
ιδιωτικι ςυμμετοχι που απαιτείται για τθν υλοποίθςθ τθσ πρόταςισ του, ςφμφωνα με
το χρθματοδοτικό ςχιμα και ότι ςε περίπτωςθ δανειςμοφ, που κα ανζρχεται ςτο ωσ
άνω ποςοςτό, το δάνειο κα πρζπει να είναι ελεφκερο από κάκε είδουσ κρατικι
ενίςχυςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν εγγυιςεων ι επιδοτιςεων επιτοκίου, ι
δανείου με ευνοϊκότερουσ όρουσ χοριγθςθσ μζςω κάκε είδουσ χρθματοδοτικϊν
εργαλείων
2. Είτε με βεβαίωςθ μζςου υπολοίπου για κάκε τραπεηικό λογαριαςμό ςτον οποίο είναι
δικαιοφχοσ ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ. Η περίοδοσ του μζςου υπολοίπου κα αφορά το
χρονικό διάςτθμα ενόσ θμερολογιακοφ μινα, και κα αφοροφν τον προθγοφμενο μινα
θ
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πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ. Η ωσ άνω θμερομθνία κα
είναι κοινι για όλουσ τουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ.
3. ε περίπτωςθ που ζχουν πραγματοποιθκεί τραπεηικζσ πλθρωμζσ για
προτεινόμενεσ/αιτοφμενεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ, αυτζσ μποροφν να προςμετριςουν ςτα
ίδια κεφάλαια, ωσ ιδθ διατεκζντεσ ίδιοι πόροι. Σημείωςη : Ιςχφει μόνο για τισ πράξεισ
που εμπίπτουν ςτον Καν. (ΕΕ) αρικ.1407/2013.
Σημείωςη : α) ε περίπτωςθ χριςθσ του Άρκρου 14 του Καν 651/2014 πρζπει να
προςκομιςτοφν αποδεικτικά τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ (ίδια κεφάλαια ι/και δάνεια) που να
αντιςτοιχοφν τουλάχιςτον ςτο 25% του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ.
β) ςτθν περίπτωςθ που θ απόδειξθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ πραγματοποιείται με υπεφκυνθ
διλωςθ, αυτι δεν βακμολογείται ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο ςτο αντίςτοιχο κριτιριο.

6. ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΚΙΣΕΙΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΣΧΕΔΙΑ-ΧΑΤΕΣ


θ

ιμα λειτουργίασ ΕΟΣ (ι γνωςτοποίθςθ λειτουργίασ) για επενδφςεισ εκςυγχρονιςμοφ ι
επζκταςθσ καταλυμάτων ι άδεια λειτουργίασ ι γνωςτοποίθςθ λειτουργίασ ι διλωςθ
για απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ εφοδιαςμοφ με άδεια εγκατάςταςθσ και
λειτουργίασ, για λοιπζσ υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ.



Χάρτθσ περιοχισ ι κατάλλθλθ εκτφπωςθ από ανάλογθ εφαρμογι Η/Τ (π.χ GoogleEarth),
με ςθμειωμζνθ τθ κζςθ τθσ επζνδυςθσ.



Σοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψθσ (κλίμακα 1:100 ι 1:200)
υπογεγραμμζνα από μθχανικό.



Αρχιτεκτονικά χζδια - κατόψεισ (πλιρεισ και με διάταξθ του εξοπλιςμοφ, εφ’ όςον
υπάρχει ι προβλζπεται), όψεισ, τομζσ(κλίμακα 1:50 ι 1:100) υπογεγραμμζνα από
μθχανικό. Εφόςον τα επενδυτικά ςχζδια περιλαμβάνουν υποδομζσ/διαρρυκμίςεισ που
εξυπθρετοφν τθν προςβαςιμότθτα ατόμων με μειωμζνθ κινθτικότθτα κα πρζπει να
υπάρχει ςαφισ πρόβλεψθ ςτθ μελζτθ και τα ςχζδια του φακζλου υποψθφιότθτασ
κακϊσ και ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ εξαςφάλιςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των ατόμων με
αναπθρία. (διευκρινιςεισ ςτον παράρτθμα ΙΙ_2 Οδθγόσ επιλεξιμότθτασ-επιλογισ ,
κριτιριο12).



Ακριβείσ αναλυτικζσ προμετριςεισ των προτεινόμενων καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν.



τατικά ςχζδια ι τεχνικι ζκκεςθ για τθν τεκμθρίωςθ των προμετριςεων
καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν, εφ’ όςον είναι απαραίτθτα.



Λοιπζσ μελζτεσ και ςχζδια.



Φωτογραφικό υλικό τθσ κζςθσ (οικοπζδου) που γίνεται θ επζνδυςθ με ςαφι
απεικόνιςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, και φωτογραφικό υλικό των υφιςτάμενων
εγκαταςτάςεων εφόςον υφίςτανται τζτοιεσ.



Για νζεσ κτιριακζσ υποδομζσ, όλεσ οι διατικζμενεσ εγκρίςεισ και άδειεσ.



Για τθ διαπίςτωςθ τθσ ωριμότθτασ και ετοιμότθτασ του επενδυτικοφ ςχεδίου,
ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ ο πίνακασ Εγκρίςεων – Αδειϊν του Πίνακα 19.1
τουεντφπου«Ι_2 υμπλθρωματικά τοιχεία Αίτθςθσ»



τισ περιπτϊςεισ καταλυμάτων, των οποίων θ κατάταξθ ςε επιλζξιμεσ από τθν ΚΤΑ
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μορφζσ εξαρτάται από τθν μοριοδότθςθ ι τθν τάξθ τουσ, (πχ Ενοικιαηόμενα
Επιπλωμζνα Δωμάτια Διαμερίςματα με 3 ι 4 κλειδιά, ι ξενοδοχεία 3 αςτζρων και
άνω), υποβάλλεται ςυμπλθρωμζνοσ πίνακασ μοριοδότηςησ τουσ.


Μελζτη περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων (είναι δυνατόν να προςκομιςκεί και μετά τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. Εάν δεν προςκομιςκεί, θ πρόταςθ κρίνεται ωσ «μθ
παραδεκτι»). Δεν βακμολογείται ωσ ςτοιχείο ωριμότθτασ.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Οικονομικάκαιφορολογικάςτοιχείακατάπερίπτωςθ(Ε1,Ν,Ε3,Ε5,Ε7,Ε9,Ιςολογιςμοί,
Μθτρϊα παγίων κ.α) των τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων.



Ακριβι αντίγραφα των κεωρθμζνων Ιςοηυγίων Γενικϊν και Αναλυτικϊν Κακολικϊν
για το χρονικό διάςτθμα των τελευταίων δϊδεκα μθνϊν πριν τθν καταλθκτικι
θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, για τισ εταιρείεσ ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που ζχουν ςυςτακεί
από χρόνο μεγαλφτερο τθσ τριετίασ και τθροφν βιβλία Γ' κατθγορίασ.



Τπεφκυνθ διλωςθ ότι θ υφιςτάμενθ επιχείρθςθ δεν είναι προβλθματικι.

8. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ


Βεβαίωςθ από αρμόδιο φορζα για ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (π.χISO
14.000, EMAS)



Βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα για Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν παραγόμενων με
μεκόδουσ βάςει προτφπων



Βεβαίωςθ αρμόδιου φορζα για παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ βάςει προτφπου
(Βιολογικά, κλπ)

Τεκμηρίωςη επαγγελματικήσ εμπειρίασ


Βεβαιϊςεισ εργοδοτϊν για προθγοφμενθ απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ
φφςθ τθσ πρόταςθσ.



Κατάλλθλθ βεβαίωςθ αςφαλιςτικοφ φορζα.



Ζναρξθ επιτθδεφματοσ (με ςχετικό ΚΑΔ από Δ.Ο.Τ)



Καταςτατικό (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου).

Τίτλοι ςπουδϊν (π.χ. ΕΡΑΣ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) ςχετικϊν με τη φφςη τησ πρόταςησ.

θ



Βεβαίωςθ πιςτοποιθμζνου Φορζα για Επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200
ωρϊν, ςχετικι με το αντικείμενο τθσ πρόταςθσ.



ε περίπτωςθ ςυςτθμζνων προςωπικϊν εταιρειϊν ι υπό ςφςταςθ εταιρειϊν,
ανεξαρτιτωσ μορφισ, τα ανωτζρω υποβάλλονται για όλα τα μζλθ τουσ.



ε περίπτωςθ άλλων νομικϊν προςϊπων υποβάλλονται για το νόμιμο εκπρόςωπο
ι άλλο μζλοσ τθσ διοίκθςθσ.
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Ιδιωτικά Συμφωνητικά ή Ε9 που τεκμηριϊνουν την εξαςφάλιςη πρϊτων υλϊν


Ιδιωτικά ςυμφωνθτικά κεωρθμζνα από Δ.Ο.Τ (ι καταχωρθμζνα θλεκτρονικά) με
παραγωγοφσ από τα οποία κα προκφπτει θ ποςότθτα του προσ διάκεςθ προϊόντοσ ςτθν
επιχείρθςθ,



Πιςτοποιθτικά διαπιςτευμζνου οργανιςμοφ ότι ο παραγωγόσ ακολουκεί πρόγραμμα
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκτροφισ ι παράγει βιολογικά προϊόντα.



Άλλα κατάλλθλα ςτοιχεία (δθλϊςεισ παραγωγισ μεταποιθτικισ μονάδασ, δθλϊςεισ
ςυγκομιδισ παραγωγϊν που διακζτουν τα προϊόντα τουσ ςτθν μεταποιθτικι μονάδα,
αποφάςεισ των ΔΑΟΚ για κατάταξθ των προϊόντων, δθλϊςεισ ΟΔΕ παραγωγϊν , Ενιαία
Διλωςθ Εκμετάλλευςθσ κλπ).



Ειδικότερα, θ επεξεργαςία βιολογικϊν προϊόντων αποδεικνφεται με:
 ιδιωτικά ςυμφωνθτικά κεωρθμζνα από Δ.Ο.Τ με παραγωγοφσ βιολογικϊν προϊόντων
από τα οποία κα προκφπτει θ ποςότθτα του προσ διάκεςθ προϊόντοσ ςτθν
επιχείρθςθ,
 ζγγραφο από διαπιςτευμζνο οργανιςμό από το οποίο να προκφπτει ότι οι
παραγωγοί αυτοί καλλιεργοφν βιολογικό προϊόν.

Ρροςφορζσ που τεκμηριϊνουν το εφλογο κόςτοσ των δαπανϊν


Προςφορζσ (προτιμολόγια) και πλθροφοριακά φυλλάδια (prospectus) του
προτεινόμενου εξοπλιςμοφ. Σο πλικοσ των απαιτουμζνων κατά περίπτωςθ
προςφορϊν, εξαρτάται από το φψοσ του μοναδιαίου (ι/και του ςυνολικοφ, κατά
περίπτωςθ) κόςτουσ των ειδϊν του προσ προμικεια εξοπλιςμοφ ι ειδικϊν
καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν, που δεν ζχουν τιμι μονάδασ ςτον αντίςτοιχο Εγκεκριμζνο
Πίνακα Σιμϊν (ζντυποΙ_12)



Λοιπά, κατά περίπτωςθ, Δικαιολογθτικά που να αποδεικνφουν το «εφλογο κόςτοσ» των
αιτοφμενων προσ ενίςχυςθσ δαπανϊν.

Σημείωςη : Η ςυγκριτικι αποτφπωςθ των προςφορϊν γίνεται ςτον Πίνακα 2 του Παραρτιματοσ
του παρόντοσ εντφπου

9. ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Υπεφθυνη Δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, με θεϊρηςη γνηςίου υπογραφήσ. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι νομικό
πρόςωπο, τισ ςχετικζσ Τπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που αφοροφν το ίδιο το νομικό πρόςωπο
υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ.
Το περιεχόμενο τησ Υπεφθυνησ Δήλωςησ που υπάρχει ςτο υπόδειγμα Ι_9 θα πρζπει να
διαμορφωθεί ανάλογα με την περίπτωςη.

θ
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10. ΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΡΕΙΡΤΩΣΗ ΧΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε 651/14
10.1 Σα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο ςθμείο Β. του Παραρτιματοσ τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ «II_4 Οριςμόσ Προβληματικών Επιχειρήςεων» ανάλογα με τον τφπο τθσ
επιχείρθςθσ. (Σε περίπτωςη χρήςησ του άρθρου 14 Καν. (ΕΕ) αριθ.651/2014)
10.2 Φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν τθσ επιχείρθςθσ από τθν οποία να
προκφπτει ότι δεν είναι υπόχρεθ ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ (για ζλεγχο
περί μθ φπαρξθσ εκκρεμοφσ διαταγισ ανάκτθςθσ) κατόπιν προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ
Επιτροπισ. ( Αφορά μόνο ςε περίπτωςη χρήςησ του Καν. ΕΕ651/2014).

Σημείωςη : Στα ανωτζρω Δικαιολογητικά οι υποψήφιοι επενδυτζσ μποροφν να προςθζςουν οποιοδήποτε άλλο
ζγγραφο αποδεικτικό ςτοιχείο θεωροφν χρήςιμο και απαραίτητο για την τεκμηρίωςη τησ πρόταςήσ τουσ.

θ
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

θ
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ΡΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΓΑΦΗ ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΑΦΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ / ΧΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τίτλοσ ιδιοκτηςίασ οικοπζδου ή γηπζδου
πρόταςησ
α/α

(αριθμόσ / ζτοσ)

Εμβαδόν
(μ2)

ΤΟΡΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

1

ΕΜΡΑΓΜΑΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ2

ΔΙΚΑΙΩΜ
Α %3

μεταγραφή τίτλου ιδιοκτηςίασ
Υποθηκοφ
υλακείο

Αριθμόσ

Τόμοσ

1
2
ςφνολο
1: αγορά, κλθρονομιά, γονικι παροχι, δωρεά, δικαςτικι απόφαςθ αναγνωριςτικι χρθςικτθςίασ, άλλο (να αναφερκεί)
2: πλιρθσ κυριότθτα, ποςοςτό εξ αδιαιρζτου, ψιλι κυριότθτα, επικαρπία, άλλο (να αναφερκεί)
3. ςθμειϊνεται το ποςοςτό επί του ακινιτου που κατζχει ο φορζασ τθσ πρόταςθσ
ΜΙΣΘΩΤΗΙΑ (Πλα τα μιςθωτήρια διάρκειασ μεγαλφτερησ των εννζα (ετϊν) πρζπει να είναι ςυμβολαιογραφικά, ςφμφωνα με το Άρθρο 618 του Αςτικοφ
Κϊδικα)υπό την προχπόθεςη να μην αποτελοφν ανάληψη υποχρζωςησ που καθιςτά μη αναςτρζψιμη την επζνδυςη ζτςι ϊςτε να πληροφται ο χαρακτήρασ
κινήτρου ςτην περίπτωςη επενδφςεων που υλοποιοφνται βάςει του Καν. ΕΕ 651/2014).
Διάρκεια
Συμβολαιογραφικό
ζγγραφο μίςθωςησ
(αριθμ./ ημερομηνία)

Εκμιςθωτήσ
από

ζωσ

Μίςθιο (αντικείμενο μίςθωςησ)
Κτίρια
Ριςτοποιητικό
μεταγραφήσ
οικόπεδο
(αριθμ.
ή γήπεδο
Εμβαδόν
πρωτ./
2
περιγραφή
(μ
)
(μ2)
ημερομην.)

Εξοπλιςμόσ

α/α

Σφντομη περιγραφή

ΑΛΛΟ (προςφμφωνα κλπ) Ρεριγράψτε παρακάτω :

θ
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ΡΝΑΚΑΣ 2 : ΤΕΚΜΗΙΩΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Αφορά : α) καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ εκτόσ εγκεκριμζνου Πίνακα Καταςκευαςτικϊν Εργαςιϊν, β) προμικεια εξοπλιςμοφ , γ) υπθρεςίεσ (πχ. ςυςτιματα διαχείριςθσ
ποιότθτασ κλπ) για δαπάνεσ άνω των 1.000 ευρϊ / μονάδα είδουσ ι ςυνολικό κόςτοσ άνω των 5.000 ευρϊ ανά είδοσ.
είδοσ
Κατηγορία
δαπάνησ

ΚΣΙΡΙΑΚΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΟ

α/α

περιγραφή

τιμή μονάδοσ (μοναδιαίο κόςτοσ χωρίσ ΦΡΑ)
Μονάδα
Μζτρηςησ

1ηπροςφορά
(επιλεγόμενη)
προςφζρων

προςφορά
(€)

2η προςφορά
προςφζρων

προςφορά
(€)

3η προςφορά
προςφζρων

Τεκμηρίωςη
επιλογήσ

προςφορά
(€)

1
…
1
…
1

ΛΟΙΠΟ
ΕΞΟΠΛΙΜΟ

2
…
1

ΕΞΟΠΛΙΜΟ
ΑΠΕ

2
…

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΣΗΜΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗΠ
ΟΙΟΣΗΣΑ
ΆΛΛΟ

θ
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