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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1133

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

23 Ιουλίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1577
Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγ−
χων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τα άρθρα 37 και 44 του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/3−
12−2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10,
παράγραφος 22 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31−3−2010).
3. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.09).
4. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α΄/26−8−1988) «Οργανι−
σμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Την Απόφαση της Επιτροπής Ε(2007)6015/29−11−2007
για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού
2007−2013 (CCI No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε
φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν
απαιτούν τροποποίηση της παραπάνω απόφασης.
6. Την αριθ. 324005/9−9−2008 (ΦΕΚ 1886/Β΄/12−9−2008)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
& Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
για την αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προ−
σωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.
7. Την αριθ. 10851/25−11−2008 (ΦΕΚ 2456/Β΄/2−12−2008)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί−
μων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρε−
σίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Πρωτοβουλίας LEADER+ που μετονομά−
στηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι−
σης LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

της Ελλάδας 2007−2013 (νυν ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση)
με την αριθ. πρωτ. 324005/9−9−2008 ΚΥΑ.
8. Την αριθ. 262065/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β΄/23.02.2009)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο−
φίμων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ
ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ε.Γ.Τ.Α.Α. στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του
ΠΑΑ (νυν ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση).
9. Την αριθ. 339621/7−12−2009 (ΦΕΚ 516/ΥΟΔΔ/10−12−
2009 & 523/ΥΟΔΔ/11−12−2009).
10. Την αριθ. 401/10−3−2010 κοινή απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σχετικά με το πλαί−
σιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013 (ΠΑΑ) (Β 355) και ιδίως το ά. 29, όπως ισχύει
κάθε φορά.
11. Την με αρ. πρωτ. 8932/22−9−2008 (ΦΕΚ 2153/Β΄/16−
10−2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων για τη θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης
& Ελέγχου του ΠΑΑ 2007−2013 (ΣΔΕ), όπως ισχύει κάθε
φορά, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Προκήρυξη για την επιλογή έργων και δικαιούχων
του μέτρου 41
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπο−
βολή προτάσεων στα πλαίσια του μέτρου 41 θα πρέπει
να συνοδεύεται μεταξύ άλλων από:
• Ενημερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόμενες δρά−
σεις,
• Υπόδειγμα αίτησης και φακέλου υποψηφιότητας,
• Κριτήρια επιλεξιμότητας και δικαιολογητικά από−
δειξής τους,
• Κριτήρια επιλογής, δικαιολογητικά απόδειξής τους
και τρόπο βαθμολόγησης.
Υποδείγματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο−
ντος, καθώς και των ανωτέρω στοιχείων που τη συνο−
δεύουν επισυνάπτονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.
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Άρθρο 2
Λεπτομέρειες εφαρμογής Μέτρου 41:
«Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης»

1. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που προμηθεύεται ο δι−
καιούχος θα πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείρι−
στος. Για το σκοπό αυτό μαζί με το παραστατικό αγοράς
θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από τον
κατασκευαστή ή τον προµηθευτή όπου να αναγράφεται
ρητά ο σχετικός αριθμός παραστατικού, ο τύπος του
εξοπλισμού και ο σειριακός αριθμός του μηχανήματος, ή
τα στοιχεία αυτά να αναγράφονται στο παραστατικό.
2. Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα
προσκομίζονται κατά το αίτημα πληρωμής εκτός των άλ−
λων και το απαιτούµενο προτιµολόγιο (Proforma Invoice)
και τα αντίστοιχα τραπεζικά εµβάσµατα, δηλαδή:
• Εντολή έκδοσης εντάλµατος/γραµµατίου είσπραξης,
όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθµός
του εξοφλούµενου παραστατικού
• Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και
ο αριθµός του εξοφλούµενου παραστατικού.
3. Για τα έργα που υλοποιούνται με τη σύναψη δη−
μοσίων συμβάσεων η δαπάνη εκπόνησης της σχετικής
μελέτης μπορεί να είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτω−
ση που η Αναθέτουσα Αρχή αδυνατεί να ανταποκρι−
θεί αποτελεσματικά στα καθήκοντα αυτά και εφόσον
εφαρμοστούν οι νόμιμες διαδικασίες του Ν.3316/2005,
όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Δράση L313−4 «Προβολή και προώθηση των συ−
γκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών”: Το προϊόν
των σχετικών παρεμβάσεων δε δύναται να διατίθεται
προς πώληση. Για το λόγο αυτό στο αντίστοιχο υλικό
αναγράφεται ότι διανέμεται δωρεάν.
5. Ως προς τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα (διευθετή−
σεις χειμάρρων, αντιπλημμυρικά, ανασχετικά φράγματα,
θυροφράγματα, ταμιευτήρες άρδευσης) που εντάσσονται
στη δράση L321−1, φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος
(σε περίπτωση που δεν υφίσταται ΤΟΕΒ) διαφορετικά
αν είναι σε ζώνη ευθύνης του ΤΟΕΒ θα είναι ο ΤΟΕΒ. Σε
περίπτωση που φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος ή
Κοινότητα και με το δεδομένο ότι πιθανόν να μην έχει
συντάξει Κανονισμό Άρδευσης, τότε θα αναφέρει στο Τε−
χνικό Δελτίο και στη σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και δικαιούχου
ότι «δεσμεύεται να εκπονήσει Κανονισμό Άρδευσης και
να τηρήσει τους Περιβαλλοντικούς Όρους».
6. Υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών”:
Η μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουρ−
γικής αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμού ή το σχέδιο
αναβάθμισης αυτού, η οποία αποτελεί βασική προϋπό−
θεση για την υλοποίηση των δράσεων του υπομέτρου
θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει τα στοιχεία
που καθορίζονται στο Παράρτημα IV της παρούσας.
7. Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει
κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του δικαιού−
χου με την Ο.Τ.Δ. να είναι ελεύθερο βαρών (προσημείωση
υποθήκης ή υποθήκη) και να μην εκκρεμούν διεκδικήσεις
τρίτων επ΄αυτού (πιστοποιητικό βαρών και μη διεκδικήσεων
αντίστοιχα). Κατ’εξαίρεση, στις ακόλουθες περιπτώσεις
είναι δυνατή η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν:
• η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί
σε εξασφάλιση δανείου, προκειμένου ο δικαιούχος να
καλύψει το προβλεπόμενο ποσοστό της ίδιας συμμε−
τοχής με δανεισμό,

• η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξο−
πλισμού ή ήπιες ενέργειες που δεν συνδέονται μόνιμα
και σταθερά με το ακίνητο,
• η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγρα−
φεί σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε μετά από
φυσική καταστροφή.
Επιπλέον, για τις Αγροτικές Συν/κές Οργανώσεις
(Α.Σ.Ο.) και τις Συνεταιριστικές Εταιρείες είναι δυνατή
η ύπαρξη εγγεγραμμένων βαρών όταν η προσημείωση
υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί:
• σε εξασφάλιση δανείου, που χορηγείται στους ως
άνω φορείς για την υλοποίηση της πρότασης,
• σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για την
αγορά του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η
επένδυση,
• σε εξασφάλιση δανείου που χορηγήθηκε για τη συ−
γκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία
εντάσσεται η πρόταση.
Άρθρο 3
Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής Μέτρου 421:
«Διατοπική και διακρατική συνεργασία»
1. Το σχέδιο συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει
δύο (2) φάσεις: 1) την «προπαρασκευαστική» και 2) την
«κυρίως» που αφορά στην καθαυτό υλοποίηση των προ−
βλεπόμενων ενεργειών.
2. Η προπαρασκευαστική φάση αφορά στην αναζήτηση
εταίρων και στην προετοιμασία υλοποίησης του σχεδίου
συνεργασίας, είναι προαιρετική και ολοκληρώνεται με
την υπογραφή του «πρωτοκόλλου συνεργασίας» μεταξύ
των εταίρων, σύμφωνα με το σημείο 10 κατωτέρω.
3. Για σχέδια συνεργασίας που υλοποιήθηκαν κατά
την 3η Προγραμματική Περίοδο 2000−2006 στο πλαίσιο
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ και πρόκειται
να συνεχιστούν στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο
2007−2013, δε δικαιολογούνται δαπάνες προπαρασκευ−
αστικής φάσης.
4. Η προπαρασκευαστική φάση μπορεί να περιλαμβά−
νει δαπάνες για τις πρώτες επαφές, συναντήσεις και
ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των δυνητικών εταί−
ρων της συνεργασίας (π.χ. οδοιπορικά, έξοδα διαμονής
και διερμηνείας), καθώς επίσης και δαπάνες για τυχόν
συμβουλευτική υποστήριξη που κρίνεται αναγκαία για
τη λεπτομερή κατάρτιση του σχεδίου και την εξειδίκευ−
ση των ενεργειών που αναμένεται να υλοποιηθούν.
5. Οι δαπάνες της προπαρασκευαστικής φάσης δεν
μπορούν να υπερβαίνουν το 10% της Δημόσιας Δαπάνης
του Μέτρου 421 του τοπικού προγράμματος για όλα τα
σχέδια συνεργασίας, διατοπικά και διακρατικά, που υλο−
ποιεί μια ΟΤΔ. Επιπλέον, οι δαπάνες της προπαρασκευ−
αστικής φάσης ενός σχεδίου διατοπικής συνεργασίας
μπορούν να ανέλθουν μέχρι το ποσό των €2.000 ανά
εταίρο και ως €10.000 συνολικά. Αντίστοιχα οι δαπάνες
της προπαρασκευαστικής φάσης για τα σχέδια διακρατι−
κής συνεργασίας μπορούν να ανέλθουν μέχρι €5.000 ανά
ελληνική ΟΤΔ/εταίρο και μέχρι €20.000 συνολικά.
6. Η συντονίστρια ΟΤΔ για τα σχέδια διατοπικής
συνεργασίας ή η εθνική συντονίστρια για τα σχέδια
διακρατικής συνεργασίας υποβάλλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ
– Διαφοροποίηση τεχνικό δελτίο για το σύνολο της
προπαρασκευαστικής φάσης συνοδευόμενο από φάκε−
λο περιγραφής αυτής, προκειμένου να εκδοθεί σχετική
απόφαση ένταξης. Είναι δυνατόν και κατά την κρίση των
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ΟΤΔ εταίρων η περιγραφή της προπαρασκευαστικής
φάσης να περιλαμβάνεται στο φάκελο του σχεδίου που
υποβάλλεται σύμφωνα με το σημείο 8 κατωτέρω, οπότε
αυτή περιλαμβάνεται στο ίδιο τεχνικό δελτίο και στην
ίδια απόφαση ένταξης.
7. Η καταβολή της ενίσχυσης για τις δαπάνες της
προπαρασκευαστικής φάσης πραγματοποιείται άπαξ με
την ολοκλήρωσή της, αρκεί οι πραγματοποιηθείσες δα−
πάνες να είναι επιλέξιμες, τεκμηριωμένες και να έχουν
υποβληθεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση στο πλαίσιο
σχετικής απολογιστικής έκθεσης από τη συντονίστρια
ΟΤΔ. Στην περίπτωση που η προπαρασκευαστική φάση
αποβεί άκαρπη, στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να
αναφέρονται οι λόγοι που δεν κατέστησαν εφικτή την
υλοποίηση της κυρίως φάσης του σχεδίου.
8. Η συντονίστρια ΟΤΔ για τα σχέδια διατοπικής συνερ−
γασίας ή η εθνική συντονίστρια για τα σχέδια διακρατι−
κής συνεργασίας υποβάλλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφορο−
ποίηση τεχνικό δελτίο για το σύνολο της κυρίως φάσης
του σχεδίου συνεργασίας συνοδευόμενο από αναλυτικό
φάκελο περιγραφής αυτής, προκειμένου να εκδοθεί σχε−
τική απόφαση ένταξης. Για την έκδοση της απόφασης
ένταξης λαμβάνονται υπόψη τα εγκεκριμένα από την
Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ κριτήρια.
9. Το σχέδιο συνεργασίας θα πρέπει να προβλέπει
σαφώς καθορισμένα παραδοτέα, που ωφελούν το σύ−
νολο των περιοχών που συμμετέχουν (κοινή δράση). Οι
επιμέρους ενέργειες του σχεδίου μπορούν να χρημα−
τοδοτηθούν ή/και να υλοποιηθούν:
από μεμονωμένο δικαιούχο ή
από κοινού από περισσότερους δικαιούχους.
Τα καθήκοντα και οι δαπάνες πρέπει να επιμερίζονται
μεταξύ των δικαιούχων κατά τρόπο ώστε καθένας από
αυτούς να συμμετέχει σε δραστηριότητες του σχεδίου
όχι μόνο με οικονομική συμβολή αλλά και με υλοποίηση
ενεργειών.
10. Για κάθε σχέδιο συνεργασίας συντάσσεται «Πρω−
τόκολλο Συνεργασίας», το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελά−
χιστον τους στόχους του σχεδίου, τις υποχρεώσεις και
τις ευθύνες που αναλαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για τις
ενέργειες που θα υλοποιήσει, καθώς και τις αντίστοιχες
χρηματοδοτικές δεσμεύσεις. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας
αποστέλλεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση υπογε−
γραμμένο από όλους τους συμμετέχοντες εταίρους/δικαι−
ούχους, είτε με το αίτημα πληρωμής της προπαρασκευα−
στικής φάσης, εφόσον προβλέπεται η φάση αυτή, είτε το
με το πρώτο αίτημα πληρωμής της κυρίως φάσης.
11. Εφόσον το σχέδιο συνεργασίας περιλαμβάνει μό−
νον κυρίως φάση, αποδεκτές μπορούν να γίνουν και
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την υπογραφή
του πρωτοκόλλου συνεργασίας.
12. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός σχεδίου μπορεί
να γίνει αποδεκτή η διεύρυνση του εταιρικού σχήματος
(συμμετοχή επιπλέον εταίρων) ή η διακοπή συνεργασίας
ενός ή περισσότερων εταίρων ή η αλλαγή της συντονί−
στριας ΟΤΔ ή και της εθνικής συντονίστριας ΟΤΔ για
τα διακρατικά σχέδια μετά από επαρκή τεκμηρίωση.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου
τεχνικό δελτίο με τις σχετικές τροποποιήσεις καθώς και
σχετική τροποποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας.
13. Για τα σχέδια διακρατικής συνεργασίας θα πρέ−
πει το αργότερο μέχρι το πρώτο αίτημα πληρωμής, να
υποβληθούν στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση οι εγκρί−
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σεις των διακρατικών εταίρων της συνεργασίας από
τις αρμόδιες αρχές των χωρών τους, ή εφόσον αυτό
δεν είναι εφικτό, η έγκριση τουλάχιστον ενός διακρα−
τικού εταίρου συνοδευόμενη με επαρκή τεκμηρίωση
από την οποία να προκύπτει η διασφάλιση των στόχων
και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου
Στην περίπτωση εταίρων που προέρχονται από κράτη
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σχετική έγκριση θα
πρέπει να έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
προτίθενται να χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή των
συγκεκριμένων εταίρων στη διακρατική συνεργασία.
14. Στην περίπτωση που στους δικαιούχους του σχεδίου
συνεργασίας συμμετέχουν και φορείς πλην των ΟΤΔ που
υλοποιούν τον Άξονα 4 του ΠΑΑ, θα πρέπει να υπογραφεί
σύμβαση μεταξύ του φορέα και της ΟΤΔ στο πλαίσιο του
τοπικού προγράμματος της οποίας αυτός ενισχύεται. Στη
σύμβαση αποτυπώνονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋπο−
θέσεις και οι υποχρεώσεις της μεταξύ τους συνεργασίας
για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σχεδίου.
15. Η συντονίστρια ΟΤΔ είναι υπεύθυνη για το διοικητι−
κό, διαχειριστικό και οικονομικό συντονισμό του σχεδίου
και αποτελεί το βασικό συνομιλητή με την ΕΥΕ ΠΑΑ
– Διαφοροποίηση για κάθε πληροφορία, ενέργεια και
πρόβλημα που αφορά το σχέδιο. Ο ορισμός της συντο−
νίστριας ΟΤΔ επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου κάθε εταίρου.
16. Τα πρόσωπα που απασχολεί η ΟΤΔ στο πλαίσιο
του Μέτρου 431 του τοπικού προγράμματος δεν αποδέ−
χονται άμεσα ή έμμεσα από το δικαιούχο την ανάθεση
και υλοποίηση ενεργειών του σχεδίου συνεργασίας,
εκτός από πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις που
εξετάζονται κατά την έγκριση του σχεδίου και οι οποίες
μπορούν να αφορούν κυρίως συντονιστικές ενέργειες.
17. Στην περίπτωση ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων
μπορούν να γίνουν αποδεκτές τροποποιήσεις, που οδη−
γούν σε αύξηση του προϋπολογισμού του σχεδίου για
επιπλέον φυσικό αντικείμενο, εφόσον παραστεί τεκμη−
ριωμένη ανάγκη και μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΕ
ΠΑΑ – Διαφοροποίηση.
18. Για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου
σχεδίου συνεργασίας ενημερώνεται η ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφο−
ροποίηση, η οποία μπορεί εντός 10 ημερών να εκφράσει
τις αντιρρήσεις της και να προχωρήσει στην τροποποί−
ηση της απόφασης ένταξης, εφόσον απαιτείται.
19. Η απολογιστική έκθεση της προπαρασκευαστικής
φάσης που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 7
ανωτέρω, καθώς και η απολογιστική έκθεση της κυρίως
φάσης η οποία υποβάλλεται με το τελευταίο αίτημα
πληρωμής αυτής, θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνοπτι−
κή περιγραφή των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν,
των παραδοτέων, των αποτελεσμάτων και των αντίστοι−
χων δαπανών, συνολικά και ανά εταίρο/δικαιούχο.
20. Το προϊόν των σχετικών παρεμβάσεων δε δύναται
να διατίθεται προς πώληση. Για το λόγο αυτό στο αντί−
στοιχο υλικό αναγράφεται ότι διανέμεται δωρεάν.
Άρθρο 4
Διοικητικός έλεγχος αιτημάτων πληρωμής μέτρου 421
1. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής
των σχεδίων συνεργασίας του μέτρου 421 πραγματο−
ποιείται από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση σύμφωνα με
το άρθρο 21 της ΚΥΑ 401/10−3−2010. Για το σκοπό αυτό η
συντονίστρια ΟΤΔ του σχεδίου (ή η εθνική συντονίστρια
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για τα σχέδια διακρατικής συνεργασίας) αποστέλλει αί−
τημα πληρωμής, στο οποίο αναλύονται ανά ενέργεια οι
δαπάνες του κάθε εταίρου / δικαιούχου, συνοδευόμενο
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Εξοφληθέντα παραστατικά δαπανών όλων των εταί−
ρων και δικαιούχων του σχεδίου σε φωτοαντίγραφα ή
σε ψηφιοποιημένη μορφή,
Κάθε έγγραφο / δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη
νομιμότητα των δαπανών του σχεδίου (διαδικασία ανά−
θεσης, παραλαβής κ.λπ.) σε φωτοαντίγραφο,
Αποδεικτικά στοιχεία παραδοτέων (εκθέσεις, έντυπο
υλικό, φωτογραφικό υλικό κ.λπ.) σε φωτοαντίγραφα,
Αναλυτικά καθολικά των υπό έλεγχο δαπανών των
εταίρων και δικαιούχων του σχεδίου.
2. Τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου αποτυ−
πώνονται σε Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Δαπανών με
σχετική ανάλυση ανά εταίρο και δικαιούχο του σχεδίου,
το οποίο αποστέλλεται στις ΟΤΔ – εταίρους, ώστε να
πιστωθούν από τις τράπεζες συνεργασίας τους οι λο−
γαριασμοί των εταίρων / δικαιούχων του σχεδίου.
3. Η Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER (που συγκρο−
τείται σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΚΥΑ 401/10−3−2010)
της κάθε ΟΤΔ – εταίρου σφραγίζει όλα τα πρωτότυπα
παραστατικά δαπανών που περιλαμβάνονται στο πρακτικό
με την ένδειξη: «επιχορηγήθηκε από τον ειδικό λογαριασμό
των μέτρου 41 & 421 της ΟΤΔ LEADER …………».
Άρθρο 5
Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής Μέτρου 431: «Λει−
τουργία της ΟΤΔ, απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχω−
ση στην περιοχή»
1. Στελέχωση:
Για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος η ΟΤΔ
διαθέτει κατάλληλο υπηρεσιακό πυρήνα που αποτελεί−
ται κατ’ ελάχιστον από τρία άτομα πανεπιστημιακής ή
τεχνολογικής εκπαίδευσης με εμπειρία κατά προτίμηση
στην αγροτική ανάπτυξη και την υλοποίηση αντίστοιχων
προγραμμάτων. Από τα άτομα αυτά το ένα μπορεί να
εκτελεί και χρέη συντονιστή.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης με το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και οπωσδήποτε πριν
την υποβολή του αιτήματος προκαταβολής για το Μέτρο
431 εκ μέρους της ΟΤΔ, η τελευταία ενημερώνει εγγρά−
φως την ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση για τα στελέχη που
θα αποτελέσουν τον υπηρεσιακό πυρήνα της, τη σχέση
εργασίας τους, τις αποδοχές τους, καθώς και τα ποσοστά
απασχόλησης στον Άξονα 4 του ΠΑΑ. Για κάθε μεταβολή
στη σύνθεση του υπηρεσιακού πυρήνα, η ΟΤΔ οφείλει να
ενημερώνει εγγράφως την ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση.
Για τις αμοιβές των στελεχών του υπηρεσιακού πυρήνα
της ΟΤΔ στο πλαίσιο της εγκεκριμένης ετήσιας κατανομής
για το υπομέτρο 431α, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
α) για το στέλεχος που εκτελεί χρέη συντονιστή, μέχρι
το ποσό των € 3.500 (μικτά) μηνιαίως, πλέον των εργοδο−
τικών εισφορών και των επιδομάτων άδειας, Χριστουγέν−
νων και Πάσχα, όπου απαιτείται η καταβολή τέτοιων.
β) για τα λοιπά στελέχη, μέχρι το 80% του ανώτατου
ορίου του σημείου (α) μηνιαίως, πλέον των εργοδοτικών
εισφορών και των επιδομάτων άδειας, Χριστουγέννων
και Πάσχα, όπου απαιτείται η καταβολή τέτοιων.
Τα ανωτέρω όρια ανά στέλεχος ισχύουν προκειμέ−
νου για θέσεις πλήρους απασχόλησης και δύνανται να
αυξάνονται με βάση την τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης τα ανωτέρω όρια
ανά στέλεχος μειώνονται αναλογικά.
2. Μετακινήσεις:
Οι δαπάνες μετακίνησης των στελεχών του υπηρεσιακού
πυρήνα της ΟΤΔ, καθώς και των μελών της Επιτροπής
Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) είναι
επιλέξιμες, εφόσον αποδεδειγμένα πραγματοποιούνται για
την εξυπηρέτηση των αναγκών του τοπικού προγράμματος
και με την προϋπόθεση ότι, εκτός από τα απαιτούμενα πα−
ραστατικά δαπανών, υπάρχει σχετική εντολή μετακίνησης
υπογεγραμμένη αρμοδίως, καθώς και έγγραφη αναφορά
(έκθεση) για την πραγματοποιηθείσα μετακίνηση.
Στις δαπάνες μετακίνησης περιλαμβάνονται τα οδοι−
πορικά έξοδα, οι δαπάνες διανυκτέρευσης, οι ημερήσιες
αποζημιώσεις και η χιλιομετρική αποζημίωση σύμφωνα με
τα κάθε φορά ισχύοντα για τα στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ.
Για μετακινήσεις εντός της περιοχής παρέμβασης
του τοπικού προγράμματος η ημερήσια αποζημίωση
καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που αιτιολογημένα
απαιτείται διανυκτέρευση.
3. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες:
Οι λειτουργικές δαπάνες της ΟΤΔ, οι οποίες περιγρά−
φονται στο Παράρτημα ΙΙ της αριθ. 401/10−3−2010 ΚΥΑ
(υπομέτρο 431α – παράγραφος (α)−4) δύναται να ανέλ−
θουν έως το 25% του κόστους μισθοδοσίας/αμοιβής των
στελεχών της ΟΤΔ σε κάθε αίτημα μερικής πληρωμής.
Δαπάνες σχετικές με τη λειτουργία παραρτημάτων,
υποκαταστημάτων ή άλλων γραφείων που οι ΟΤΔ εν−
δεχομένως διατηρούν σε άλλες περιοχές εκτός της
έδρας εγκατάστασής τους δεν είναι επιλέξιμες, εκτός
από εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογημένες περιπτώ−
σεις για τις οποίες απαιτείται η έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ
– Διαφοροποίηση.
4. Εξοπλισμός – Λειτουργικά συστήματα:
Κάθε προμήθεια ή αναβάθμιση εξοπλισμού και λει−
τουργικών συστημάτων θα πρέπει να σχετίζεται άμεσα
με τις απαιτήσεις του τοπικού προγράμματος.
5. Μακροχρόνια μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου
Η σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης πρέπει να προ−
βλέπει ελάχιστη περίοδο μίσθωσης τουλάχιστον ίση με
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του αυτοκινήτου, ενώ
οι αντίστοιχες δαπάνες δύνανται να καλυφθούν μέχρι
την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών του
Άξονα 4 του ΠΑΑ.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες πλη−
ρωμής τελών, φόρων ή εξόδων ασφάλισης. Σε περίπτω−
ση χρήσης του αυτοκινήτου και σε άλλα προγράμματα
της ΟΤΔ, πραγματοποιείται επιμερισμός της δαπάνης
μίσθωσης για την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς, με
βάση την αναλογούσα χιλιομετρική απόσταση για τις
ανάγκες κάθε προγράμματος.
Μέγιστος επιτρεπόμενος κυβισμός: 1.600cc
Μέγιστη αγοραία αξία: €20.000 (χωρίς ΦΠΑ)
6. Δράση 431β−1 (Εκπόνηση Μελετών)
Οι μελέτες που εντάσσονται στο υπομέτρο 431β θα
πρέπει να σχετίζονται με τα θεματικά αντικείμενα του
τοπικού προγράμματος, ενώ σε κάθε περίπτωση τα
παραδοτέα τους θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής στο
πλαίσιο συγκεκριμένων υπομέτρων / δράσεων.
Επικαιροποίηση μελετών που υλοποιήθηκαν κατά το
παρελθόν μπορεί να δικαιολογηθεί σε εξαιρετικές πε−
ριπτώσεις και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η σκοπι−
μότητα και το συμπληρωματικό τους αντικείμενο.
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Η ΟΤΔ υποβάλλει στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση αί−
τημα έγκρισης κάθε προβλεπόμενης μελέτης, στο οποίο
περιγράφεται το αντικείμενό της, αναλύονται η αναγκαιό−
τητα υλοποίησης και ο συσχετισμός της με τα υπομέτρα
και τις δράσεις του τοπικού προγράμματος και βεβαιώνε−
ται η μη επικάλυψή της με υφιστάμενες μελέτες.
Η ΟΤΔ μεριμνά ώστε η εκπόνηση των μελετών να μην
καθυστερεί σημαντικά την προκήρυξη των σχετικών
δράσεων του τοπικού της προγράμματος.
7. Δράσεις 431β−2 και 431β−3 (Ενέργειες Πληροφόρη−
σης και Προβολής)
Οι ενέργειες πληροφόρησης και προβολής για την πε−
ριοχή παρέμβασης και την τοπική αναπτυξιακή στρατη−
γική πρέπει να αντανακλούν τους τρόπους προσέγγισης
που είναι ενδεδειγμένοι για κάθε περιοχή, ώστε αυτές
να διαχέονται τουλάχιστον στον τοπικό πληθυσμό.
Στο πλαίσιο της δράσης 431β−2 μπορεί να περιλαμ−
βάνονται και ενέργειες διαβούλευσης με τους φορείς
της περιοχής σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προ−
γράμματος.
Η ΟΤΔ διασφαλίζει τη συμμετοχή των φορέων / οργα−
νισμών που μπορούν να ενεργήσουν ως κέντρα αναμε−
τάδοσης των ενεργειών πληροφόρησης και προβολής,
ιδίως περιφερειακών και τοπικών αρχών, επαγγελμα−
τικών οργανώσεων, οικονομικών και κοινωνικών εταί−
ρων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανισμών για την
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών,
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
προστασίας του περιβάλλοντος, κ.λπ.
Οι ενέργειες που εντάσσονται στις εν λόγω δράσεις
αποτυπώνονται σε Πίνακα που περιλαμβάνει συνοπτι−
κή περιγραφή, ομάδες−στόχους, χρονοδιάγραμμα και
προϋπολογισμό, ο οποίος αποστέλλεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ
– Διαφοροποίηση μετά την υπογραφή της σύμβασης
μεταξύ ΟΤΔ και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων. Ο πίνακας επικαιροποιείται κατά την εφαρ−
μογή, εφόσον απαιτηθεί.
Το υλικό που παράγεται στο πλαίσιο των εν λόγω δρά−
σεων, όπως το δημιουργικό, το λογότυπο – η εταιρική ταυ−
τότητα, η ιστοσελίδα, τα έντυπα και λοιπές παραγωγές,
δεν μπορεί να διατεθεί προς πώληση. Για το λόγο αυτό
στο αντίστοιχο υλικό αναγράφεται ότι διανέμεται δωρεάν.
Επιπλέον, στη σύμβαση μεταξύ ΟΤΔ και αναδόχου αναγρά−
φεται ότι τα δικαιώματα του υλικού που παράγεται στο
πλαίσιο της δράσης ανήκουν αποκλειστικά στην ΟΤΔ.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις ενέργειες
πληροφόρησης και προβολής ορίζονται στα σημεία 3
και 4 του Παραρτήματος VI του Καν 1974/2006.
8. Δράση 431β−4 (Ενέργειες Επιμόρφωσης)
Οι ενέργειες επιμόρφωσης ατόμων με ηγετικό ρόλο
στην ΟΤΔ και τα θέματα που θα επιλεγούν πρέπει να
συνάδουν με το ρόλο και τις υποχρεώσεις της ΟΤΔ, των
συγκεκριμένων ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπι−
κού προγράμματος, καθώς και με το περιεχόμενο και τους
τομείς δραστηριότητας που ενισχύονται από αυτό.
Στην περίπτωση διοργάνωσης ενέργειας επιμόρφω−
σης από μια ΟΤΔ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη
συμμετοχή 5 ατόμων.
Πριν τη διοργάνωση ή συμμετοχή σε τέτοιου είδους
ενέργειες, η ΟΤΔ ενημερώνει την ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφορο−
ποίηση για το θεματικό της αντικείμενο, τη σκοπιμότη−
τα, τη διάρκεια, το κόστος και τον αριθμό των ατόμων
που θα συμμετέχουν.
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Άρθρο 6
Διοικητικός έλεγχος αιτημάτων μερικής πληρωμής
μέτρου 431
1. Σκοπός του διοικητικού ελέγχου είναι η επαλήθευση
της πραγματοποίησης των δαπανών σε σχέση με το
εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο του μέτρου 431.
2. Η υλοποίηση των δαπανών του μέτρου 431 παρακολου−
θείται μέσω των Βεβαιώσεων Υλοποίησης Δαπανών η οποία
συντάσσεται σε μηνιαία βάση από την ΟΤΔ και αποστέλλε−
ται στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση, σύμφωνα με το άρθρο
21 της ΚΥΑ 401/13−3−2010 όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Η ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση διενεργεί διοικητικό
έλεγχο σε κάθε αίτημα μερικής πληρωμής του μέτρου
431, τα αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται σε
Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Δαπανών.
4. Προκειμένου να διενεργηθεί ο διοικητικός έλεγχος
των δαπανών του μέτρου 431 σε κάθε αίτημα μερικής
πληρωμής η ΟΤΔ αποστέλλει φάκελο στην ΕΥΕ ΠΑΑ
– Διαφοροποίηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Εξοφληθέντα παραστατικά δαπανών σε φωτοαντί−
γραφα ή σε ψηφιοποιημένη μορφή.
Κάθε έγγραφο / δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη
νομιμότητα της δαπάνης (διαδικασία ανάθεσης υπη−
ρεσιών, μελετών, αποφάσεις ΕΔΠ, εκθέσεις κ.λπ.) σε
φωτοαντίγραφα.
Αναλυτικό καθολικό των υπό έλεγχο δαπανών.
Κίνηση ειδικού λογαριασμού του μέτρου 431.
5. Ειδικότερα για τον έλεγχο που θα γίνει πριν το
πρώτο αίτημα μερικής πληρωμής θα πρέπει επιπλέον να
υποβληθεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση περιληπτική
έκθεση στην οποία θα αιτιολογούνται όλες οι δαπάνες
που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία έγκρισης
του τοπικού προγράμματος έως και την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης της ΟΤΔ με το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Συνημμένη στην
έκθεση αυτή θα είναι μία ενιαία για όλους τους μήνες
Βεβαίωση Υλοποίησης Δαπανών που θα περιλαμβάνει
τις ανωτέρω δαπάνες σε πίνακα (υπόδειγμα Βεβαίωσης
Υλοποίησης Δαπανών χορηγείται από την Υπηρεσία).
6. Η ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση αποστέλλει στην ΟΤΔ
το Πρακτικό Διοικητικού Ελέγχου Δαπανών και η Επι−
τροπή πιστοποίησης έργων LEADER (που συγκροτείται
σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΚΥΑ 401/10−3−2010) σφρα−
γίζει όλα τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών που
περιλαμβάνονται στο πρακτικό με την ένδειξη: «επιχο−
ρηγήθηκε από τον ειδικό λογαριασμό του μέτρου 431
της ΟΤΔ LEADER ………… με ποσοστό επιμερισμού ……».
Άρθρο 7
Σύστημα εποπτείας – Έλεγχοι
1. Το Σύστημα Εποπτείας που εφαρμόζεται, σύμφωνα
με το άρθρο 33 του Καν (ΕΚ) 1975/2006, στο πλαίσιο
του μέτρου 41 των τοπικών προγραμμάτων περιλαμβά−
νει δειγματοληπτικούς διοικητικούς ελέγχους επί των
αιτήσεων ενίσχυσης και των αιτήσεων πληρωμής των
δικαιούχων, καθώς και τακτικούς ελέγχους.
2. Η ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση πραγματοποιεί δειγ−
ματοληπτικούς διοικητικούς ελέγχους επί της διαδικα−
σίας και των αποτελεσμάτων αξιολόγησης σε επίπεδο
δράσης και σε ποσοστό 10% επί των προτάσεων που
έχουν επιλεγεί από την ΟΤΔ σύμφωνα με το άρθρο 18
παράγραφος 5 της ΚΥΑ 401/10−3−2010, καθώς και 10% επί
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των προτάσεων που έχουν απορριφθεί. Στις περιπτώσεις
που κριθεί σκόπιμο, το δείγμα μπορεί να αυξηθεί.
3. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΔΠ
LEADER σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 6 της
ΚΥΑ 401/10−3−2010, η ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση ενη−
μερώνει την ΟΤΔ για το δείγμα ελέγχου. Η ΟΤΔ απο−
στέλλει άμεσα για τις αιτήσεις ενίσχυσης που περιλαμ−
βάνονται στο δείγμα αντίγραφα:
• των αιτήσεων ενίσχυσης, των φακέλων υποψηφιό−
τητας και των συνημμένων δικαιολογητικών,
• των πρακτικών αξιολόγησης και των αντίστοιχων δελτί−
ων του άρθρου 18 παράγραφος 4 της ΚΥΑ 401/10−3−2010.
4. Η ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση εντός 10 εργάσιμων ημε−
ρών από την παραλαβή των ανωτέρω, συντάσσει έκθεση
δειγματοληπτικού ελέγχου, η οποία κοινοποιείται στην ΟΤΔ
για τις δικές της ενέργειες. Σε περίπτωση επέκτασης του
δείγματος ή ανάγκης για παροχή διευκρινίσεων / στοιχείων
το ανωτέρω χρονικό διάστημα ισχύει αντίστοιχα από την
ημερομηνία υποβολής των νέων φακέλων / στοιχείων.
5. Η ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση διεξάγει δειγματολη−
πτικούς διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πλη−
ρωμής των δικαιούχων, με σκοπό την εποπτεία των
Ομάδων Τοπικής Δράσης αναφορικά με την κανονικότη−
τα των διαδικασιών παρακολούθησης των πράξεων που
περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες Τοπικές Στρατηγικές.
Οι έλεγχοι αυτοί διεξάγονται πριν την υποβολή του
Αιτήματος Μερικής Πληρωμής Δαπανών του άρθρου
16 παρ. 4 της ΚΥΑ 401/10−3−2010 σε τυχαίο δείγμα και
καλύπτουν τουλάχιστον το 10% των δαπανών που πε−
ριλαμβάνονται στο εν λόγω αίτημα.
6. Μετά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής από
το δικαιούχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
20 της ΚΥΑ 401/10−3−2010, η ΟΤΔ καταχωρεί το εν λόγω
αίτημα στο ΟΠΣΑΑ και προχωρά στη διεξαγωγή του προ−
βλεπόμενου διοικητικού ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση
του διοικητικού ελέγχου, η ΟΤΔ καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ
την ανάλυση και επαλήθευση του αιτήματος και επισυ−
νάπτει το αντίστοιχο πρακτικό διοικητικού ελέγχου.
7. Στην περίπτωση που το αίτημα πληρωμής του δικαιού−
χου δεν περιλαμβάνεται στο δείγμα διοικητικών ελέγχων
που διεξάγονται από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση, η ΟΤΔ
προχωρά στη χορήγηση της αναλογούσας ενίσχυσης στο
δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΚΥΑ 401/10−3−2010.
Στην περίπτωση που το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου
περιλαμβάνεται στο δείγμα διοικητικών ελέγχων που διε−
ξάγονται από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση, τότε τόσο η
ΟΤΔ όσο και η ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση ενημερώνονται
αυτόματα από το ΟΠΣΑΑ. Η διαδικασία χορήγησης της
αναλογούσας ενίσχυσης στο συγκεκριμένο δικαιούχο δι−
ακόπτεται μέχρις ότου ολοκληρωθεί ο δειγματοληπτικός
διοικητικός έλεγχος του αιτήματος πληρωμής.
8. Ο διοικητικός έλεγχος που διενεργείται από την
ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση περιλαμβάνει, στο μέτρο
που ενδείκνυται για το υπόψη αίτημα πληρωμής, τις
παρακάτω επαληθεύσεις:
i. νομιμότητα της ΕΔΠ σύμφωνα με το άρθρο 2 της
ΚΥΑ 401/10−3−2010 και το άρθρο 8 της παρούσας.
ii. νομιμότητα της Επιτροπής πιστοποίησης έργων
LEADER σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΚΥΑ 401/10−3−
2010 και το άρθρο 8 της παρούσας.
iii. κατά πόσο το αίτημα είναι σύμφωνο με τον εγκε−
κριμένο προϋπολογισμό του έργου και το αντίστοιχο
Τεχνικό Δελτίο Έργου,

iv. τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που αναφέρονται
στο άρθρο 20 παρ. 7 της ΚΥΑ 401/10−3−2010.
v. ύπαρξη, κατά περίπτωση, των απαιτούμενων αδειών
και βεβαιώσεων δημοσίων αρχών που διέπουν τη νομι−
μότητα υλοποίησης και λειτουργίας του συγκεκριμένου
έργου ή/και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγ−
γράφων που αφορούν στις διαδικασίες δημοπράτησης
και σύναψης δημοσίων συμβάσεων·
vi. παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων
και υπηρεσιών·
vii. αληθή πραγματοποίηση των δαπανών για τις οποί−
ες υποβάλλεται το αίτημα πληρωμής·
viii. κατά πόσο το έργο είναι ολοκληρωμένο σε σχέση
με την πρόταση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε·
ix. επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του
έργου.
9. Οι δειγματοληπτικοί διοικητικοί έλεγχοι επί των αι−
τημάτων πληρωμής που πραγματοποιούνται από την ΕΥΕ
ΠΑΑ – Διαφοροποίηση μπορούν να περιλαμβάνουν και
επιτόπιες επισκέψεις. Οι επισκέψεις αυτές θα πραγματο−
ποιούνται, κατά κανόνα, στις παρακάτω περιπτώσεις:
1. Ο δικαιούχος, από τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα
πληρωμής, δεν είναι δημόσιος φορέας και
i. το αίτημα περιλαμβάνει δαπάνες κατασκευαστικών
εργασιών·
ii. το ποσό του αιτήματος είναι μεγαλύτερο ή ίσο των
€ 60.000.
2. Ο δικαιούχος, από τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα
πληρωμής, δεν είναι δημόσιος φορέας και
i. το αίτημα περιλαμβάνει δαπάνες κατασκευαστικών
εργασιών·
ii. με το συγκεκριμένο αίτημα ολοκληρώνεται η χρη−
ματοδότηση του έργου.
3. Ο δικαιούχος, από τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα
πληρωμής, δεν είναι δημόσιος φορέας και
i. το ποσό του αιτήματος είναι μεγαλύτερο ή ίσο των
€ 60.000·
ii. με το συγκεκριμένο αίτημα ολοκληρώνεται η χρη−
ματοδότηση του έργου.
4. Ο δικαιούχος, από τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα
πληρωμής, είναι δημόσιος φορέας και
i. το αίτημα περιλαμβάνει δαπάνες κατασκευαστικών
εργασιών·
ii. με το συγκεκριμένο αίτημα ολοκληρώνεται η χρη−
ματοδότηση του έργου.
10. Για τη διεξαγωγή του δειγματοληπτικού διοικη−
τικού ελέγχου στην περίπτωση αιτημάτων πληρωμής
που σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνουν επι−
τόπια επίσκεψη, η ΟΤΔ αποστέλλει άμεσα στην ΕΥΕ
ΠΑΑ – Διαφοροποίηση τα αντίστοιχα αιτήματα πλη−
ρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της
ΚΥΑ 401/10−3−2010.
11. H ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση συντάσσει, εντός 10 ερ−
γάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των αι−
τημάτων πληρωμής ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
επιτόπιας επίσκεψης, σχετική Έκθεση Δειγματοληπτικού
Διοικητικού Ελέγχου, στην οποία καταγράφονται, κατ’
ελάχιστον, οι πραγματοποιηθείσες ελεγκτικές εργασίες,
τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων και τα μέτρα που
λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αποκλίσεων.
Η ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση διαβιβάζει στην αρμό−
δια ΟΤΔ την εν λόγω Έκθεση και την καταχωρεί στο
ΟΠΣΑΑ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΟΤΔ
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αφού λάβει υπόψη της το περιεχόμενο της Έκθεσης,
μπορεί να προχωρήσει στην χορήγηση της αναλογού−
σας ενίσχυσης στον δικαιούχο.
12. Για την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων σύμ−
φωνα με το άρθρο 24 της ΚΥΑ 401/10−3−2010, η ΕΥΕ ΠΑΑ
– Διαφοροποίηση καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα επιτό−
πιων ελέγχων στην αρχή κάθε έτους και ενημερώνει
σχετικά την ΕΥΔ ΠΑΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιλογή του
δείγματος ελέγχου προκύπτει με τη χρήση μοντέλου
επιλογής δείγματος, με βάση την ανάλυση κινδύνου.
13. Η ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση ενημερώνει την ενδι−
αφερόμενη ΟΤΔ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την πραγ−
ματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου. Αντίστοιχα, η ΟΤΔ
υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τους ελεγχόμενους
δικαιούχους.
14. Κατόπιν του επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται έκθεση
ελέγχου η οποία και κοινοποιείται στους ελεγχόμενους
(στην ΟΤΔ και στο δικαιούχο σε περίπτωση καταλογισμών),
στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τη διαβίβαση ή
επίδοση της έκθεσης ελέγχου η ΟΤΔ σε περίπτωση μη
αποδοχής της υποβάλει τις αντιρρήσεις της στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και οι αντιρρήσεις του δικαιούχου.
Στην περίπτωση που ο ελεγχθείς υποβάλει αντιρρήσεις
και συμπληρωματικά στοιχεία στο πόρισμα της έκθεσης
και κριθεί ότι οι αντιρρήσεις χρήζουν περαιτέρω διερεύ−
νησης διεξάγεται συμπληρωματικός έλεγχος.
15. Πέραν των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούνται
βάση του ετήσιου προγράμματος μπορούν να διενερ−
γηθούν έκτακτοι έλεγχοι. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενερ−
γούνται κατά βάση στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν
ενδείξεις για παρατυπίες ή μετά από καταγγελίες ή
μετά από αίτημα της ΕΥΔ ΠΑΑ ή του ΟΠΕΚΕΠΕ.
16. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διενέργεια ενός ελέγχου
το δείγμα μπορεί να αυξηθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
17. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων που περιλαμβά−
νονται στο σύστημα εποπτείας, μπορεί να ελεγχθεί το
εύλογο του κόστους των μηχανημάτων και του εξοπλι−
σμού, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Για το σκοπό αυτό, μπο−
ρούν να ζητηθούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό
οίκο ή τρίτους πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για
την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων αυτών.
18. Σε κάθε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση της
ΟΤΔ έλεγχος που διενεργείται στο δικαιούχο από άλ−
λους ελεγκτικούς φορείς (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων,
ΔΟΥ, Πολεοδομία κ.λπ.) θα πρέπει άμεσα αυτή να ενη−
μερώσει την ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση και να διακοπεί
κάθε πληρωμή προς αυτόν.
Άρθρο 8
Κανόνες για τον ορισμό, τη σύνθεση
και τη λειτουργία των επιτροπών
1. Οι επιτροπές που σχετίζονται με την υλοποίηση του
τοπικού προγράμματος (αξιολόγησης, ενστάσεων, ΕΔΠ
LEADER, πιστοποίησης έργων LEADER, επιλογής αναδό−
χων της ΟΤΔ), συγκροτούνται με πράξη των αρμοδίων
οργάνων της ΟΤΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο, το καταστατικό της ΟΤΔ και τους
κανονισμούς λειτουργίας των επιτροπών. Τα οριζόμενα
στις κατωτέρω παραγράφους ισχύουν αν δεν έρχονται
σε αντίθεση με ρητές νομοθετικές διατάξεις.
2. Ο ορισμός του ίδιου προσώπου με περισσότερες από
μία ιδιότητες στην ίδια επιτροπή δεν επιτρέπεται.
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3. Οι επιτροπές συγκροτούνται από τρία (3) τουλά−
χιστον μέλη. Η ψήφος των μελών των επιτροπών είναι
ισοδύναμη.
4. Η ΟΤΔ, πριν την έναρξη του έργου της κάθε επι−
τροπής, υποχρεούται να γνωρίζει στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Δια−
φοροποίηση τη σύνθεση και το αντικείμενό της.
5. Στην ΕΔΠ LEADER ορίζονται τακτικά και αναπλη−
ρωματικά μέλη. Η αναγκαία σύνθεση της ΕΔΠ LEADER
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της αριθ.
401/10−3−2010 ΚΥΑ θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε
συνεδρίαση επί των παρόντων μελών αυτής.
6. Οι γνωμοδοτικές επιτροπές αξιολόγησης, ενστά−
σεων, επιλογής αναδόχων καθώς και η ΕΔΠ LEADER
πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης. Τα
μέλη τους, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στα
κριτήρια επιλεξιμότητας, οφείλουν να απέχουν από κάθε
ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη
απόφασης ή διατύπωση γνωμοδότησης εφόσον:
η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συν−
δέεται με την έκβαση της υπόθεσης για την οποία κα−
λούνται να αποφασίσουν/γνωμοδοτήσουν ή
είναι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι, δικαιούχοι, ανάδοχοι
κ.λπ.), οι ίδιοι ή παρένθετα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
αυτών ή
είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας,
κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε
έως και δευτέρου βαθμού, με κάποιον από τους ενδια−
φερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους, αναδόχους κ.λπ.),
ή με παρένθετα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτών, ή
έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα
με τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους,
αναδόχους κ.λπ.) ή
καλούνται να αποφασίσουν/γνωμοδοτήσουν επί υπο−
θέσεως παρένθετων φυσικών ή νομικών προσώπων αυ−
τών ή
έχουν καταρτίσει ή συμμετέχουν στην κατάρτιση φα−
κέλων υποψηφιότητας έργων που έχουν ήδη υπαχθεί ή
υποβάλλουν αίτηση για να υπαχθούν στο τοπικό πρό−
γραμμα.
7. Η κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου
εξαίρεση μέλους επιτροπής δύναται να ζητηθεί με πρω−
τοβουλία είτε της επιτροπής είτε των ενδιαφερομένων
είτε του ίδιου του μέλους είτε της ΟΤΔ, σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας.
8. Μέλη των επιτροπών της παραγράφου 6 του πα−
ρόντος άρθρου τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται
μεταξύ τους με συγγένεια έως και δευτέρου βαθμού
εξ αίματος ή αγχιστείας δεν επιτρέπεται να μετάσχουν
στην ίδια συνεδρίαση.
9. Τα μέλη της ΕΔΠ LEADER, του ΔΣ της εταιρείας και
ο Δ/νων Σύμβουλος δεν πρέπει να μετέχουν στον υπη−
ρεσιακό πυρήνα της ΟΤΔ καθώς και στις ανωτέρω επι−
τροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν στα πλαίσια
της ΟΤΔ και σχετίζονται με την υλοποίηση του τοπικού
προγράμματος (αξιολόγησης, ενστάσεων, πιστοποίησης
έργων LEADER, επιλογής αναδόχων της ΟΤΔ).
Άρθρο 9
Τήρηση δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων
1. Η ΟΤΔ τηρεί ειδικό φάκελο για κάθε έργο του το−
πικού προγράμματος, στον οποίο συγκεντρώνονται, με
χρονολογική σειρά και ανεξάρτητα του αν πρόκειται για
εισερχόμενα ή εξερχόμενα, όλα τα έγγραφα, μελέτες,
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νόμιμα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία υλοποίησής
του. Στο πρώτο μέρος του φακέλου πρέπει να υπάρχει
πρωτόκολλο εγγράφων που περιέχονται σε αυτόν. Ο
φάκελος του έργου κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνει:
1. το φάκελο υποψηφιότητας του δικαιούχου με όλα
τα έγγραφα που αυτός περιέχει,
2. τα αντίγραφα του φύλλου αξιολόγησης της πρότα−
σης και του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης,
3. την ενδεχόμενη υποβληθείσα ένσταση του υποψήφιου,
το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και την απόφαση
του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων επί της ένστασης,
4. τα αντίγραφα των αποφάσεων της ΕΔΠ LEADER
που σχετίζονται με την αξιολόγηση και επιλογή του
συγκεκριμένου έργου και τα αποδεικτικά αποστολής
τους στο δικαιούχο,
5. το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου και την αντί−
στοιχη απόφαση ένταξης που το περιλαμβάνει,
6. την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και
του δικαιούχου με τα συνημμένα παραρτήματα και δι−
καιολογητικά,
7. τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση νομίμως εγκε−
κριμένες μελέτες και άδειες,
8. στις περιπτώσεις σύναψης δημοσίων συμβάσεων τις
αποφάσεις προέγκρισης ανά στάδιο καθώς και όλα τα
σχετικά με τη δημοπράτηση στοιχεία (τεύχη, πρακτικό αξιο−
λόγησης προσφορών, απόφαση του αρμοδίου οργάνου για
την επιλογή και ανάθεση εκτέλεσης του έργου σε εργολά−
βο, σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου και εργολάβου),
9. τις επιμετρήσεις του φυσικού αντικειμένου από τον
επιβλέποντα μηχανικό του έργου (ή τεχνική υπηρεσία),
καθώς και αποδεικτικά στοιχεία πραγματοποίησης άυ−
λων ενεργειών,
10. φωτοαντίγραφο εξουσιοδότησης προς τον εκπρόσω−
πο του δικαιούχου, όταν αυτός είναι νομικό πρόσωπο,
11. αιτήματα πληρωμής προκαταβολών και δαπανών
του δικαιούχου για το έργο,
12. Πρακτικά Διοικητικού Ελέγχου Προκαταβολών και
Δαπανών,
13. αντίγραφα των δικαιολογητικών που καλύπτουν
τις δαπάνες εκτέλεσης του έργου (δελτία αποστολής,
τιμολόγια κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύ−
ουν την εξόφλησή τους,
14. τα αθεώρητα τιμολόγια του δικαιούχου για την
είσπραξη της ενίσχυσης,
15. φωτοαντίγραφο της αναλυτικής μηνιαίας κίνησης
του ειδικού λογαριασμού – extrait που αντιστοιχεί στην
πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου.
2. Για το μέτρο 431 η ΟΤΔ τηρεί φάκελο στον οποίο
περιέχονται κατ’ ελάχιστο:
1. Το τεχνικό δελτίο έργου και η αντίστοιχη απόφαση
ένταξης,
2. οι μηνιαίες Βεβαιώσεις Υλοποίησης Δαπανών του
Μέτρου 431,
3. Κάθε έγγραφο / δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη
νομιμότητα των σχετικών δαπανών (διαδικασία ανάθεσης
υπηρεσιών, μελετών, αποφάσεις ΕΔΠ, εκθέσεις κ.λπ.)
4. προδιαγραφές μελετών και εγκρίσεις τους από την
ΕΥΕ ΠΑΑ − Διαφοροποίηση,
5. παραδοτέα του υπομέτρου 431β (μελέτες, έντυπο
υλικό κ.λπ.),
6. πίνακας ενεργειών δράσεων 431β−2 και 431β−3,
7. αντίγραφα αιτήματος προκαταβολής και αιτημά−
των μερικής πληρωμής για το μέτρο και αντίστοιχες
εγκρίσεις τους,

8. πρακτικά διοικητικού ελέγχου δαπανών του μέτρου
από την ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση,
9. δικαιολογητικά που καλύπτουν τις δαπάνες υλοποί−
ησης του μέτρου (μισθολογικές καταστάσεις, τιμολόγια,
αποδείξεις, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.), καθώς και τα στοι−
χεία που αποδεικνύουν την εξόφλησή τους,
10. αθεώρητα τιμολόγια για την είσπραξη της ενί−
σχυσης,
11. λοιπά έγγραφα (αλληλογραφία με ΕΥΕ ΠΑΑ – Δι−
αφοροποίηση κ.λπ.)
3. Σε ιδιαίτερους φακέλους της ΟΤΔ τηρούνται κατ’
ελάχιστον:
1. το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα και οι τροπο−
ποιήσεις αυτού,
2. η σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης & Τροφίμων και ΟΤΔ,
3. έγγραφη συμφωνία με τράπεζα συνεργασίας,
4. οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς
τους δυνητικούς δικαιούχους με τα παραρτήματά τους,
καθώς και όλα τα παραστατικά δημοσιοποίησής τους,
5. τα δελτία παρακολούθησης Έργων,
6. οι εκθέσεις ελέγχου της ΟΤΔ από τα αρμόδια εθνικά
και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και τα συναφή έγγραφα
που προκλήθηκαν από αυτές,
7. αντίγραφα των αιτημάτων προκαταβολών και μερι−
κών πληρωμών του μέτρου 41 και 421 και αντίστοιχες
εγκρίσεις τους,
8. λοιπά έγγραφα (αλληλογραφία με ΕΥΕ ΠΑΑ – Δια−
φοροποίηση και λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες, κα−
ταγγελίες, αναφορές, αιτήσεις πολιτών, κοινοποιηθέντα
έγγραφα κ.λπ.).
Άρθρο 10
Λογιστικές καταχωρήσεις ΟΤΔ
Η ΟΤΔ υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων λογιστικών
καταχωρήσεων Γ΄ κατηγορίας σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.
και το Ε.Γ.Λ.Σ.
Για τη διακριτή, αποτελεσματική και ενιαία παρακο−
λούθηση των λογιστικών καταχωρήσεων για όλες τις
ΟΤΔ και προκειμένου να διασφαλισθούν:
η λογιστική αποτύπωση των εισροών της Δημόσιας
Δαπάνης του τοπικού προγράμματος και των παραγό−
μενων τόκων από τα κατατιθέμενα ποσά στους ειδικούς
λογαριασμούς που διατηρούν,
η λογιστική αποτύπωση των πληρωμών,
η λογιστική αποτύπωση των επιλέξιμων δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν από τις ΟΤΔ (Μέτρα 421,431),
θα πρέπει με κατάλληλη ανάπτυξη – προσθήκη λογα−
ριασμών να παρακολουθούνται σε ιδιαίτερους λογαρι−
ασμούς, τα ακόλουθα:
Οι δαπάνες των μέτρων 421, 431,
Οι κινήσεις των ειδικών λογαριασμών του τοπικού
προγράμματος,
Οι ληφθείσες προκαταβολές και μερικές πληρωμές,
Τα πρακτικά διοικητικού ελέγχου δαπανών και οι αντί−
στοιχες πληρωμές ανά έργο,
Οι παραγόμενοι τόκοι των ειδικών λογαριασμών του
τοπικού προγράμματος,
Οι συναλλαγές της ΟΤΔ με το Υπουργείο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπόδειγμα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής πράξεων
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Άρθρο 1
Γενικά στοιχεία τοπικού προγράμματος προσέγγι−
σης LEADER
1.1 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγι−
σης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2007−2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ.
……....… αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φο−
ρέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία
μας με την επωνυμία: «………………..», (εφεξής αποκαλούμενη
Ο.Τ.Δ.).
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπε−
γράφη η από ……...….. Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας
Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ.
1.2 Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της
Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:
(συμπληρώνονται επιγραμματικά από την Ο.Τ.Δ.)
1.3 Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα και υπομέτρα:
ΜΕΤΡΟ

41. Στρατηγικές τοπι−
κής ανάπτυξης:
411. Ανταγωνιστικό−
τητα
413. Ποιότητα
ζωής/ Διαφο−
ροποίηση

ΚΩΔΙ−
ΚΟΣ
ΥΠΟΜΕ−
ΤΡΟΥ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

L123

Αύξηση της αξίας των
γεωργικών και δασο−
κομικών προϊόντων

L311

Διαφοροποίηση προς
μη γεωργικές δραστη−
ριότητες

L312

Στήριξη της δημιουργί−
ας και ανάπτυξης πολύ
μικρών επιχειρήσεων

L313

Ενθάρρυνση τουριστι−
κών δραστηριοτήτων

L321

Βασικές υπηρεσίες για
την οικονομία και τον
αγροτικό πληθυσμό

L322

Ανακαίνιση και ανά−
πτυξη χωριών

Διατήρηση και ανα−
L323 βάθμιση της αγροτι−
κής κληρονομιάς
421: Διατοπική και δι−
ακρατική συνερ−
γασία

421α

Διατοπική συνεργασία

421β

Διακρατική συνεργασία

431: Δαπάνες λειτουρ−
γίας, απόκτηση
δεξιοτήτων, εμψύ−
χωση

431α

Δαπάνες λειτουργίας
της ΟΤΔ

431β

Απόκτηση δεξιοτήτων
και εμψύχωση

1.4 Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος
αποτελούν τα ακόλουθα Τοπικά Διαμερίσματα:
(συμπληρώνεται από την Ο.Τ.Δ. και επιπλέον αναφέ−
ρονται τυχόν περιορισμοί ως προς την υλοποίηση πα−
ρεμβάσεων μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές τοπικών
διαμερισμάτων).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπικό
πρόγραμμα υπάρχουν περιορισμοί ως προς τη χωρο−
θέτηση επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά

αναφερόμενα στο Παράρτημα I της παρούσας.
1.5 Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος έχουν
εγκριθεί με τις αποφάσεις του σημείου 1.1 ανωτέρω
συνολικά για όλες τις δράσεις αυτού πιστώσεις Δημό−
σιας Δαπάνης ύψους ….. Ευρώ από τα οποία τα …… Ευρώ
αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή που καλύπτεται
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα …… Ευρώ την Εθνική Συμμετοχή
που καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δη−
μοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Άρθρο 2
Αντικείμενο της πρόσκλησης
2.1 Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ−
ροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαι−
ούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο
του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», Υπομέ−
τρο/α ………………………, δράση/εις ……………………. του τοπικού προγράμ−
ματος προσέγγισης LEADER (αναφέρονται οι σχετικοί
κωδικοί και οι τίτλοι, π.χ. Μέτρο 41 – Υπομέτρο L312:
«Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών
επιχειρήσεων» − δράση L312−1: «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και
εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» κ.λπ.).
2.2 Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός και οι αντίστοιχες
πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης της δράσης/εων στην/ις
οποία/ες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση είναι εν−
δεικτικά ως εξής:
Υπομέτρο Δράση

Ενδεικτικό Ενδεικτική Δημόσια
Συνολικό Δαπάνη (Κοινοτική &
κόστος
Εθνική συμμετοχή)

Το ανώτατο επιλέξιμο κόστος ανά δράση καθώς και
τα ποσοστά ενίσχυσης αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα I της παρούσας.
Τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναμορφώνονται στις
ακόλουθες περιπτώσεις: α) κατόπιν έγκρισης από την
Ε.Υ.Ε. ΠΑΑ Διαφοροποίηση τροποποιήσεων του τοπικού
προγράμματος με μεταφορά πιστώσεων μεταξύ των
δράσεων και β) κατόπιν κατανομής πρόσθετων πιστώσε−
ων στο τοπικό πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις τοπικών προγραμ−
μάτων στα οποία το ποσοστό ενίσχυσης μεταβάλλεται
μετά το 2010 θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι: «Στην
περίπτωση επιλογής της πρότασης μετά την 31/12/2010,
ο δικαιούχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμ−
βασης με την ΟΤΔ, να αποδείξει τη δυνατότητα κάλυψης
της επιπλέον ιδιωτικής συμμετοχής.»
2.3 Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή
επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσο−
στό των επιλέξιμων δαπανών του έργου.
2.4 Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης
αποτελούν:
I. ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις
περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των
προκηρυσσόμενων δράσεων, σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή
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II. υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας που πρέπει
να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφι−
ους δικαιούχους), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στο
υπόδειγμα αναφέρονται μεταξύ άλλων τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, τα οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι
να υποβάλλουν.
III. κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα
κριτήρια), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
IV. κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια), σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
V. πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές ερ−
γασίες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή,
VI. η με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010) (συ−
μπληρώνονται κατά περίπτωση τυχόν τροποποιήσεις
της) και η με αρ. 2974/710/8−4−2009 Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισμού & Τουρισμού)
(συμπληρώνονται κατά περίπτωση τυχόν τροποποιήσεις
της), σε ηλεκτρονική μορφή (CD)
VII. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης
LEADER της ΟΤΔ, σε ηλεκτρονική μορφή (CD).
Άρθρο 3
Διάρκεια εφαρμογής τοπικού προγράμματος
Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των
δαπανών των έργων του τοπικού προγράμματος είναι
η 31η Δεκεμβρίου 2015.
Άρθρο 4
Ενημέρωση υποψήφιων δικαιούχων και παραλαβή
πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής δι−
ατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση: ……………………………, τηλ.
……………… κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την πα−
ραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι δια−
θέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: ……………………………………………………
Περίληψη της πρόσκλησης έχει σταλεί προς δημοσίευ−
ση στον τοπικό ή/και εθνικό (συμπληρώνεται ανάλογα)
τύπο και συγκεκριμένα: ……………………………………………………
Άρθρο 5
Διευκρινήσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
– Πληροφορίες
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορί−
ες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ.,
αποκλειστικά εγγράφως.
5.2 Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινήσεις σχετικά
με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέ−
χονται από την Ο.Τ.Δ. το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνία
υποβολής και εφόσον έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή (καταληκτική ημε−
ρομηνία υποβολής).
5.3 Οι ως άνω έγγραφες διευκρινίσεις αναρτώνται
υποχρεωτικά και στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ. στην ως
άνω προθεσμία.
5.4 Μετά την υποβολή των προτάσεων, διευκρινήσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της παρούσας πρό−
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σκλησης από τους υποψηφίους δικαιούχους δε γίνονται
αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 6
Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων
6.1 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων
είναι η ………………………… και ώρα …………………………
6.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.:
…………………………………………………… είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη
ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδει−
ξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του
τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. …………………………»
6.3 Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραλη−
φθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής
με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει
ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι
την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική
ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περι−
έλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως
ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς
που την υπέβαλαν.
6.4 Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίδεται αριθμός
πρωτοκόλλου.
6.5 Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η Ο.Τ.Δ. μπορεί
να προβεί σε παράταση της προθεσμίας υποβολής
επενδυτικών προτάσεων. Για την παράταση τηρείται ο
τρόπος δημοσίευσης της παρ. 5 του άρθρου 17 της με
αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010).
6.6. Η ΟΤΔ απευθύνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σε περίπτωση που έχει διαθέσιμες πι−
στώσεις και εφόσον:
α) δεν έχει συγκεντρώσει αξιόλογες προτάσεις από
δυνητικούς δικαιούχους ή
β) έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους
από την καταληκτική ημερομηνία της τελευταίας πρό−
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκεκρι−
μένη δράση/εις ή
γ) εκτιμά ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα του ενός
έτους έχει μεταβληθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στην
περιοχή
Άρθρο 7
Περιεχόμενο προτάσεων
7.1 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συ−
μπληρωμένο σφραγισμένο «φάκελο υποψηφιότητας»,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της
παρούσας, στην ελληνική γλώσσα. Ο φάκελος υποψη−
φιότητας συνοδεύεται από επιστολή−αίτηση του υπο−
ψηφίου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
II της παρούσας.
Προτάσεις, οι οποίες δεν ακολουθούν το υπόδειγμα
του φακέλου υποψηφιότητας και της αίτησης απορρί−
πτονται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
7.2 Ο φάκελος υποβάλλεται έντυπα σε 2 αντίγραφα
(ένα εκ των οποίων είναι το πρωτότυπο) και επιπλέον
σε ηλεκτρονική μορφή (cd). Οι φάκελοι υποβάλλονται
και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας ………….....……………… (συ−
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μπληρώνεται εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδι−
κτυακή εφαρμογή). Σε περίπτωση αντίθεσης υπερισχύει
το έντυπο πρωτότυπο.
7.3 Μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας
στην Ο.Τ.Δ. δεν επιτρέπεται η υποβολή συμπληρωμα−
τικών στοιχείων ή η τροποποίησή του περιεχομένου
του.
Άρθρο 8
Αξιολόγηση προτάσεων
8.1 έως 8.12 (Συμπληρώνονται από την Ο.Τ.Δ σύμφωνα
με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18 και
19 του άρθρου 18 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ
355/Β΄/30.3.2010) οι οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν
κατάλληλα. Ειδικά στην παρ. 2 συμπληρώνεται ότι: Τα
κριτήρια είναι αυτά που αναφέρονται αναλυτικά στα Πα−
ραρτήματα III και IV της παρούσας. Όσοι υποψήφιοι δεν
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή όσοι δεν προσκο−
μίσουν κάποιο ή όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την απόδειξη των εν λόγω κριτηρίων σύμφωνα με τα
Παραρτήματα III και IV αποκλείονται από την περαιτέρω
διαδικασία). (Επιπλέον σημειώνεται ότι η ΟΤΔ μπορεί να
προσθέτει επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας σύμφωνα με
τη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης, εφόσον αυτά απορ−
ρέουν από το τοπικό πρόγραμμα και είναι ανάλογα των
απαιτήσεων αυτού, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας).
8.13 Η ΟΤΔ (όργανα της εταιρείας, επιτροπές και
μέλη αυτών, στελέχη της εταιρείας) δεν επιτρέπεται
να απαιτήσει οποιαδήποτε αμοιβή από τους υποψήφι−
ους δικαιούχους για την αξιολόγηση και επιλογή των
προτάσεών τους.
8.14 Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να ζητήσει από
τους υποψηφίους διευκρινίσεις μόνο επί ήδη υποβληθέ−
ντων δικαιολογητικών και σε καμία περίπτωση συμπλή−
ρωση αυτών ή νέων δικαιολογητικών.
Άρθρο 9
Υποβολή ενστάσεων
9.1 έως 9.4 (Συμπληρώνονται από την Ο.Τ.Δ. Δ σύμφω−
να με τις παραγράφους 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 18
της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010) οι
οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα. Ειδικά
στην παρ. 9 καθορίζεται ακριβώς η προθεσμία υποβολής
ενστάσεων σε ημέρες)
Άρθρο 10
Ένταξη έργου στον Άξονα 4 του ΠΑΑ –
Υπογραφή σύμβασης με την Ο.Τ.Δ.
10.1 Η ένταξη των έργων πραγματοποιείται για όσες
εκ των προτάσεων επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις
ανά δράση κατά τη φθίνουσα σειρά της οριστικής βαθ−
μολογίας τους.
10.2 – 10.3 (Συμπληρώνονται από την Ο.Τ.Δ. σύμφωνα
με τις παραγράφους 15 και 16 του άρθρου 18 της με
αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010) οι οποίες
θα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα.)

10.4 Κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να
εξασφαλίζεται η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότη−
τας 2.5, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12
και 3.13. Για το λόγο αυτό, υποβάλλονται τα αντίστοι−
χα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, τα
οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα
ή νομίμως επικυρωμένα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις περί
μη πτώχευσης, λύσης και εκκαθάρισης θα πρέπει να
αντικατασταθούν από τα σχετικά πιστοποιητικά, ως
ακολούθως:
α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, έκδοσης τελευταίου μήνα πριν την υπογραφή
της σύμβασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαι−
ούχος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό,
β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, πιστοποιητικό
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τε−
λευταίου μήνα πριν την υπογραφή της σύμβασης, από
το οποίο να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει λυ−
θεί, δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
Διευκρινίζεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών
τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά λύσης και εκκα−
θάρισης, εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευ−
θύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
το πιστοποιητικό λύσης και εκκαθάρισης, εκδίδεται
από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας
της επιχείρησης.
10.5 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος
θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενή−
μερος.
10.6 (Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με την
παράγραφο 7 του άρθρου 2 της παρούσας Υ.Α.).
10.7 (Στην περίπτωση που η ΟΤΔ προτίθεται να ζη−
τήσει από τους δικαιούχους την υποβολή εγγυητικής
καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης, συ−
μπληρώνεται σχετική αναφορά.).
Άρθρο 11
Όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης έργων
11.1. – 11.15 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα με
τις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και
15 του άρθρου 19 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ
355/Β΄/30.3.2010) οι οποίες θα πρέπει να διαμορφωθούν
κατάλληλα)
11.16 – 11.21 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ οι παρά−
γραφοι 1 έως 6 του άρθρου 2 της παρούσας Υ.Α., αφού
διαμορφωθούν κατάλληλα)
Άρθρο 12
Καταβολή ενίσχυσης στο δικαιούχο
12.1 – 12.14 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της με αρ. 401/2010
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010) το οποίο θα πρέπει να
διαμορφωθεί κατάλληλα.)
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Άρθρο 13
Έλεγχοι
13.1 – 13.7 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 της με αρ. 401/2010
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010) το οποίο θα πρέπει να
διαμορφωθεί κατάλληλα.)
Άρθρο 14
Ενημέρωση δικαιούχων σχετικά με τη δημοσιοποίηση
δεδομένων τους
(Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με την παράγρα−
φο 1 του άρθρου 22 της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010)
η οποία θα πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα.)
Άρθρο 15
Πρόσβαση σε έγγραφα − Προϋποθέσεις
15.1− 15.4 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα με
τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 23 της με αρ.
401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010) οι οποίες θα
πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα.)
Άρθρο 16
Διεκπεραίωση καταγγελιών – αναφορών
16.1 Σε περίπτωση υποβολής καταγγελίας, αναφοράς,
αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερομένου προς την ΕΥΕ
ΠΑΑ Διαφοροποίηση που σχετίζονται με την υλοποί−
ηση του τοπικού προγράμματος ή/και την διαδικασία
επιλογής της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, η
τελευταία απευθύνει στην Ομάδα ερώτημα – αίτημα για
την παροχή στοιχείων και απόψεων επί αυτών.
16.2 – 16.4 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα με
τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 25 της με αρ.
401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010) οι οποίες θα
πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα.)
Άρθρο 17
Επιβολή κυρώσεων στην ΟΤΔ κατά την εφαρμογή του
τοπικού προγράμματος
17.1 – 17.2 (Συμπληρώνονται από την ΟΤΔ σύμφωνα
με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 26 της με αρ.
401/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010) τα οποία θα
πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα.)
Εγκρίνεται με την με αρ. …………...…… απόφαση του Επιπέ−
δου Λήψης Αποφάσεων της Ομάδας (ΕΔΠ/ΔΣ).
Παρατήρηση προς την ΟΤΔ: Σε περίπτωση τροπο−
ποίησης των όρων της με αρ. 401/2010 Κοινής Απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ
355/Β΄/30.3.2010) διαμορφώνεται αντίστοιχα το περιε−
χόμενο της πρόσκλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΌ−
ΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Το ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις προκηρυσσόμε−
νες δράσεις περιλαμβάνει για κάθε μία από αυτές:
Τον κωδικό και τον τίτλο της δράσης
Την αναλυτική περιγραφή της δράσης σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα. Επι−
πλέον συμπληρώνονται όροι, περιορισμοί και προϋπο−
θέσεις υλοποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
ΠΑΑ και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή
του Άξονα 4 (401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010),
2974/710/8−4−2009 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυ−
ξης (νυν Πολιτισμού & Τουρισμού) κ.λπ.),
Τη μορφή των δικαιούχων,
Τα ποσοστά ενίσχυσης και τις πηγές χρηματοδότησης
με αναφορά στις περιπτώσεις αλλαγής του ποσοστού
ενίσχυσης μετά το 2010,
Την περιοχή εφαρμογής της δράσης,
Τις επιλέξιμες δαπάνες (στην περίπτωση που αυτές
είναι κοινές για περισσότερες της μιας προκηρυσσό−
μενες δράσεις παρουσιάζονται συγκεντρωτικά, χωρίς
να επαναλαμβάνονται).
II. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΈΛΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
III. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥ−
ΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
IV. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗ−
ΡΙΑ)
V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ
VI. η με αρ. 401/2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β΄/30.3.2010) (συ−
μπληρώνονται κατά περίπτωση τυχόν τροποποιήσεις
της) και η με αρ. 2974/710/8−4−2009 Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Πολιτισμού & Τουρισμού)
(συμπληρώνονται κατά περίπτωση τυχόν τροποποιή−
σεις της).
VIΙ. Το εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ
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Διευκρινίσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας και
επιλογής
Γενικά:
1. Οι ΟΤΔ μπορούν να προσθέτουν επιπλέον κριτήρια
επιλεξιμότητας και επιλογής σύμφωνα με τη Στρατηγική
Τοπική Ανάπτυξης μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να είναι
πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα ή νομίμως επικυρωμένα.
Σε περίπτωση υποβολής φωτοαντιγράφων θα πρέπει
επιπλέον να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία
να αναφέρεται ότι «τα φωτοαντίγραφα που προσκομίζο−
νται στο φάκελο υποψηφιότητας είναι πιστά αντίγραφα
των πρωτοτύπων».
3. Οι απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι της παρ.
4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής. Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο τις σχετικές
Υπεύθυνες Δηλώσεις που αφορούν το ίδιο το νομικό
πρόσωπο υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
4. Δικαιολογητικά αλλοδαπών υποψηφίων, εφόσον εκ−
δίδονται από αλλοδαπή αρχή πρέπει να είναι επίσημα
μεταφρασμένα στα ελληνικά. Σε διαφορετική περίπτω−
ση δεν λαμβάνονται υπόψη. Εάν σε κάποια χώρα βεβαι−
ώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδεται
κάποιο/κάποια από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή
δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
ανωτέρω, αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του
υποψηφίου ή, αν ούτε αυτή προβλέπεται, από Υπεύθυνη
Δήλωσή του ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρχής της
χώρας εγκατάστασής του, στην οποία θα δηλώνεται ότι
στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα
δικαιολογητικά και ότι ο υποψήφιος πληρεί τα κατά τα
ανωτέρω απαιτούμενα.
5. Υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύ−
σταση εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, τα κριτήρια
επιλεξιμότητας και επιλογής εξετάζονται με βάση το
σχέδιο καταστατικού που θα πρέπει να υποβληθεί.
Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας:
1. Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρότασης
(κριτήριο 2.5) μπορούν να γίνουν αποδεκτά: τίτλοι κυ−
ριότητας (συμβόλαιο πώλησης, δωρεά, γονική παρο−
χή, δικαστική απόφαση αναγνωριστική χρησικτησίας,
κληρονομική διαδοχή κ.λπ.), οι οποίοι θα συνοδεύονται
από πιστοποιητικά από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
ιδιοκτησίας και μεταγραφής, πολυετές μισθωτήριο συμ−
βόλαιο, σύμβαση χρησιδανείου, σύμβαση παραχώρησης
χρήσης ή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει
κατά περίπτωση την κατοχή ή χρήση κυρίως στις πε−
ριπτώσεις ανυπαρξίας τίτλων για δημόσιες εκτάσεις
και για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις
μίσθωσης και εφόσον στην πρόταση προβλέπονται νέες
κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτείται συμβολαιογραφικό
έγγραφο μίσθωσης με διάρκεια τουλάχιστον 20 ετών
από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για ένταξη στο
τοπικό πρόγραμμα και πιστοποιητικό μεταγραφής. Για
λοιπές επενδύσεις (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων
ή και προμήθεια εξοπλισμού) απαιτείται συμφωνητικό
μίσθωσης ή επαγγελματικής μίσθωσης (για επιχειρή−
σεις), θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ, διάρκειας τουλάχιστον
5 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
στην περίπτωση που το συμφωνητικό έχει συνολική
διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει συνταχθεί συμβο−
λαιογραφικά και να έχει μεταγραφεί εν συνεχεία στο

αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω
χρονικά διαστήματα πρέπει να τηρούνται για συμβάσεις
χρησιδανείου ή συμβάσεις παραχώρησης χρήσης.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο
επικαρπωτής, ο ψιλός κύριος θα πρέπει να υποβάλλει
Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί και αποδέχεται την
προτεινόμενη χρήση του ακινήτου από τον επικαρπωτή.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επενδυτής είναι ο
ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής θα πρέπει να υποβάλλει
Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμφωνεί και αποδέχεται την
προτεινόμενη χρήση του ακινήτου από τον επικαρπωτή
Και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δεν
απαιτείται για τον υπευθύνως δηλούντα να εξετασθεί
αν πληρούνται όλα τα λοιπά κριτήρια, που αφορούν
το φορέα.
Σε περίπτωση συγκυριότητας στο φάκελο υποψηφιό−
τητας θα πρέπει να υπάρχουν εκτός από τα δικαιολογη−
τικά συγκυριότητας του ακινήτου και αντίστοιχα δικαι−
ολογητικά πλήρους χρήσης/κατοχής του ακινήτου από
τον συγκύριο που είναι υποψήφιος επενδυτής σύμφωνα
με όσα αναφέρονται αναλυτικά στην πρώτη παράγραφο
ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση που συγκύριος είναι
ανήλικος, θα πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να
υπάρχει δικαστική άδεια στους κηδεμόνες για οποιαδή−
ποτε πράξη μεταβίβασης ή μίσθωσης αφορά το ιδανικό
μερίδιο του ανηλίκου.
Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η κατοχή
– χρήση του ακινήτου με βάση τα ανωτέρω θα πρέ−
πει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους
εταίρους.
2. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.2, καθώς και
των κριτηρίων 3.9 και 3.10 προσκομίζονται αναλόγως
τα ακόλουθα:
α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο υπο−
ψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό,
β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, καταστατικό,
γ) σε περίπτωση νομικού προσώπου, Υπεύθυνη Δήλω−
ση στην οποία δηλώνεται ο υποψήφιος δεν έχει λυθεί,
δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικα−
σία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
δ) στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που έχουν συστα−
θεί από χρόνο μεγαλύτερο της τριετίας υποβάλλεται ο
τελευταίος ισολογισμός καθώς και ακριβή αντίγραφα
των θεωρημένων Ισοζυγίων Γενικών και Αναλυτικών
Καθολικών για το χρονικό διάστημα των τελευταίων
δώδεκα μηνών μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία
της πρόσκλησης για τις εταιρείες που τηρούν βιβλία
Γ’ κατηγορίας. Στην περίπτωση εταιρειών που τηρούν
βιβλία Β’ κατηγορίας προσκομίζεται από τον υποψήφιο
ένορκη βεβαίωση στην οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει
απολεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου και άνω
του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού κατά τη δι−
άρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών.
3. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου 3.3 προσκομίζο−
νται κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού
ή σχέδιο καταστατικού, ΦΕΚ ορισμού νόμιμου εκπρό−
σωπου,
ii. πίνακας μετόχων/εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά
την καταληκτική ημερομηνία,
iii. τελευταίος ισολογισμός, βιβλία κ.λπ.,
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iv. τελευταία Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7
v. αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ. Σε περίπτωση
μετόχων Α.Ε. που λαμβάνουν μισθό, τη σχετική εντολή
της Γ.Σ.
vi. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η υφιστάμενη επιχείρηση
είναι πολύ μικρή ΜΜΕ ή ότι η νέα επιχείρηση που θα
δημιουργηθεί θα είναι πολύ μικρή ΜΜΕ σύμφωνα με
τον Καν (ΕΚ) 800/2008 και τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της
Επιτροπής. Η δήλωση διαμορφώνεται σύμφωνα με το
υπόδειγμα που ακολουθεί.
vii. Στις περιπτώσεις υποψήφιων δικαιούχων ΟΤΑ ή
Νομικών Προσώπων, απόφαση του αρμοδίου οργάνου
τους για υποβολή πρότασης.
Ως προς τους δικαιούχους του υπομέτρου L311, αυτοί
θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατομικού τους εισο−
δήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται
στα όρια της εκμετάλλευσής τους και παράλληλα δεν
αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός των ορίων της
γεωργικής εκμετάλλευσης πάνω από 50% του συνολι−
κού χρόνου απασχόλησης τους, ή
Αντλούν τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισο−
δήματος από αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία, κτη−
νοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία − πλην
υπερπόντιας – δασικές δραστηριότητες και δραστηριό−
τητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότι
τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήματος
προέρχεται από γεωργικές – κτηνοτροφικές δραστηριό−
τητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους
και παράλληλα δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες
εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης χρόνο μεγαλύτερο του
50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης.
Να είναι Νέος Γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος
ενίσχυσης του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωρ−
γών» του ΠΑΑ.
Η πιστοποίηση της ιδιότητας του γεωργού γίνεται
από τη σύγκριση των γεωργικών εισοδημάτων με τα
συνολικά ατομικά όπως δηλώνονται κατά πηγή στο
εκκαθαριστικό σημείωμα (μέσος όρος των διαθέσιμων
στοιχείων της τελευταίας τριετίας). Σε ό,τι αφορά το
χρόνο εξωγεωργικής απασχόλησης, υπολογίζεται από
το μέσο όρο των ημερομισθίων των διαθέσιμων στοι−
χείων της τελευταίας τριετίας, όπως εμφανίζονται στη
βεβαίωση του ασφαλιστικού τους ταμείου ή του φορέα
εργασίας.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νέος Γεωρ−
γός, για την ταυτοποίηση της ιδιότητάς του η ΟΤΔ
απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων.
Στις λοιπές περιπτώσεις (Γεωργός κατά κύρια ή μερική
απασχόληση) προσκομίζονται:
1. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής
της πρότασης.
2. Βεβαίωση στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ
ή σε περίπτωση μη κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, βεβαί−
ωση του ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα βιβλιαρίων
ασφάλισης που να προκύπτει ο αριθμός των ασφαλι−
στικών του ημερομισθίων τα τελευταία τρία έτη
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
4. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών
τελευταίων ετών ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1) σε περί−
πτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του υπομέτρου L311 θα πρέ−
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πει επιπλέον να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι
η υφιστάμενη επιχείρηση είναι πολύ μικρή ΜΜΕ ή ότι
η νέα επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ
μικρή ΜΜΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο
(vi) ανωτέρω.
4. Το κριτήριο αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη και το
αρχείο της ΟΤΔ εφόσον πρόκειται για έργο προγράμ−
ματος που υλοποίησε ή υλοποιεί η ΟΤΔ.
5. Ως παρένθετα φυσικά ή νομικά πρόσωπα νοούνται
τα πρόσωπα που δρουν ιδίω ονόματι, αλλά για λογαρι−
ασμό των ατόμων που εμπίπτουν στο σχετικό αποκλει−
σμό. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θεωρείται ότι
δρα ως παρένθετο όταν συμμετέχουν σε αυτό πρόσωπα
που εμπίπτουν στο σχετικό περιορισμό με ποσοστό ίσο
ή μεγαλύτερο του 20% ή έχουν την ιδιότητα του Προ−
έδρου, Δ/ντα Συμβούλου ή του Διαχειριστή. Αντίθετα,
δε θεωρείται ότι δρουν ως παρένθετα νομικά πρόσωπα
οι φορείς που εκπροσωπούνται από τα πρόσωπα που
εμπίπτουν στο σχετικό περιορισμό και εξυπηρετούν
συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα
του ιδιωτικού τομέα, όπως Νομαρχία, ΟΤΑ, Αναπτυξια−
κές ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, Επιμελητήρια κ.λπ.
6. Για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής προ−
σκομίζονται κατά περίπτωση:
Βεβαίωση τράπεζας που να δηλώνει το καταρχήν
ενδιαφέρον για δανειοδότηση του υποψηφίου, στην
περίπτωση που μέρος της πρότασης θα καλυφθεί με
δάνειο,
Βεβαιώσεις καταθέσεων,
Μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι,
Προσύμφωνα πώλησης ακινήτων,
Για εταιρείες:
− ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης ή φορολο−
γικές δηλώσεις τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής
χρήσης, από τα οποία να προκύπτει κερδοφορία ικανή
να καλύψει την ίδια συμμετοχή,
− δυνατότητα αύξησης μετοχικού ή εταιρικού κεφα−
λαίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το
πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου. Για το σκοπό αυτό
υποβάλλεται σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου
του φορέα.
Για ΟΤΑ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για κάλυψη
ιδιωτικής συμμετοχής.
Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η ίδια συμμε−
τοχή με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύεται
από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους.
7. Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, το κριτήριο
3.4 θα πρέπει να πληρείται από κάθε εταίρο.
8. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης που εμπίπτει σε
περισσότερα από ένα υπομέτρα εφαρμόζονται τα κρι−
τήρια επιλεξιμότητας όλων των υπομέτρων στα οποία
εμπίπτει.
Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλογής:
1. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου «Επαγγελματική
εμπειρία/ εκπαίδευση/ κατάρτιση» λαμβάνεται υπόψη:
Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών η καλύτερη
επίδοση μεταξύ των εταίρων,
Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών η καλύτερη επίδο−
ση μεταξύ του Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και νόμιμου
εκπροσώπου.
Στην περίπτωση συνεταιρισμών:
τα υποκριτήρια «Ύπαρξη τίτλου σπουδών (π.χ. ΕΠΑΣ,
ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σχετικού με τη φύση της πρότασης» και
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«Επαγγελματική κατάρτιση τουλάχιστον 75 ωρών σχετική
με το αντικείμενο» δεν εξετάζονται και η συνολική βαθμο−
λογία των κριτηρίων Α, Β, Γ και Δ ανάγεται κατάλληλα,
στο υποκριτήριο «Προηγούμενη αποδεδειγμένη απα−
σχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τη φύση της πρό−
τασης» εξετάζεται το αντικείμενο του συνεταιρισμού
και τα έτη λειτουργίας του.
2. Στην περίπτωση εταιρειών το κριτήριο «Ο υποψήφιος
δικαιούχος δεν έχει επιχορηγηθεί για οποιοδήποτε έργο
στα πλαίσια κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων» εξετάζεται
τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/
μετόχους της. Εφόσον η εταιρεία ή τουλάχιστον ένας
από τους ανωτέρω μετόχους έχει επιχορηγηθεί τίθεται
η τιμή μηδέν. Στην περίπτωση συνεταιρισμών το κριτήριο
εξετάζεται μόνο για το συνεταιρισμό. Για τη δράση L312−5
και τις δράσεις των υπομέτρων L321, L322, L323 και L313
(παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) το κριτήριο εξετά−
ζεται μόνο σε επίπεδο υποψήφιου φορέα. Το κριτήριο
δεν εξετάζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι
ΟΤΑ και η βαθμολογία ανάγεται κατάλληλα.
3. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου «Καινοτόμος χαρα−
κτήρας πρότασης» λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
Ως Καινοτομία εκλαμβάνεται:
1. η ανανέωση και η μεγέθυνση του εύρους των προ−
ϊόντων, των υπηρεσιών και των αγορών τους,
2. η εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφο−
ράς και διανομής
3. η εισαγωγή αλλαγών στο μάνατζμεντ,
στην οργανωτική δομή,
στις συνθήκες εργασίας και
στις δεξιότητες των εργαζομένων.
Μπορεί να είναι, είτε:
Α «τεχνολογική καινοτομία»
Προϊόντος &
Διαδικασίας
Β «οργανωτική καινοτομία»
Εφαρμογή νέων οργανωτικών μεθόδων στις επιχειρη−
ματικές πρακτικές της εταιρείας, στην οργάνωση του
χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις.
Σημαντικό κριτήριο για τη διαπίστωση της καινοτομί−
ας είναι ότι αυτή πρέπει να παρέχει σημαντική αλλαγή
/ διαφοροποίηση στα υπάρχοντα προϊόντα (αγαθά ή
υπηρεσίες), τις διαδικασίες, τις μεθόδους εμπορίας ή
τις οργανωτικές δομές και πρακτικές της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι, η εφαρμογή ποιοτικών σημάτων (ISO
κ.λπ.), η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών και απλών
εφαρμογών λογισμικού, η ανάπτυξη κοινών ιστοσελίδων
προβολής και διαφήμισης, οι αλλαγές αισθητικής φύσης
και γενικά οι αλλαγές μικρής σημασίας ή εμβέλειας δε
θεωρούνται καινοτόμες παρεμβάσεις.
4. Κριτήριο «Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης»:
Ως θέση απασχόληση θεωρείται η θέση ετήσιας δι−
άρκειας και πλήρους απασχόλησης.
Για τον υπολογισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απα−
σχόλησης οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης θα αθροι−
στούν, ενώ οι εποχιακοί θα αναχθούν σε ετήσια απασχόληση
με τη διαίρεση του αριθμού των μηνών απασχόλησης δια του
12 (π.χ. 20 εποχιακές θέσεις Χ 3 μήνες απασχόλησης/12 μήνες
= 5 θέσεις εργασίας). Ανάλογη αναγωγή πραγματοποιείται
στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης.
Ως υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι
ισοδύναμες θέσεις απασχόλησης κατά το τελευταίο
τετράμηνο πριν την υποβολή της πρότασης.

Ως νέες θέσεις απασχόλησης θεωρούνται οι ισοδύνα−
μες θέσεις που αναμένεται να δημιουργηθούν από την
επένδυση πέραν των υφιστάμενων, εντός ενός έτους
λειτουργίας από την ημερομηνία αποπληρωμής του
έργου.
Η αύξηση της απασχόλησης (ΑΑ) βαθμολογείται με
βάση τον ακόλουθο τύπο:
ΑΑ = (Νέες Θέσεις Απασχόλησης + Υφιστάμενες Θέ−
σεις Απασχόλησης)/9
Το υποκριτήριο βαθμολογείται σύμφωνα με την τιμή
του δείκτη διαιρεμένη δια δύο. Ο βαθμός του υποκριτη−
ρίου στρογγυλοποιείται στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο.
Οι θέσεις απασχόλησης (ΘΑ) σε σχέση με το ύψος
επένδυσης (ΣΚ) βαθμολογούνται με βάση τον ακόλουθο
πίνακα, ανάλογα με το είδος αυτής:
Υποδομές διανυκτέρευσης
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΚ ανά ΘΑ

Βαθμός

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΚ ανά ΘΑ

Βαθμός

≤ 150.000

0,5

≤ 90.000

0,5

≤ 300.000

0,25

≤ 180.000

0,25

≤ 450.000

0,125

≤ 270.000

0,125

>450.000

0

>270.000

0

Επιχειρήσεις υπομέτρου L123α
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΚ ανά ΘΑ

Βαθμός

≤ 125.000

0,5

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΚ ανά ΘΑ
≤ 75.000

Βαθμός
0,5

≤ 250.000

0,25

≤ 150.000

0,25

≤ 375.000

0,125

≤ 225.000

0,125

>375.000

0

>225.000

0

Λοιπές επιχειρήσεις
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΚ ανά ΘΑ

Βαθμός

ΣΚ ανά ΘΑ

Βαθμός

≤ 100000

0,5

≤ 60000

0,5

≤ 200000

0,25

≤ 90000

0,25

>200000

0

>90000

0

Επισημαίνεται επίσης ότι:
Οι θέσεις απασχόλησης που ο δυνητικός δικαιούχος θα
δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσει πρέπει να είναι εξαρτημέ−
νης εργασίας που δεν επιδέχονται εκ των υστέρων περαι−
τέρω ενίσχυσης µέσω των προγραµµάτων του ΟΑΕΔ.
Στις θέσεις απασχόλησης προσμετρώνται και οι αυ−
τοαπασχολούμενοι, ανάλογα είτε στις υφιστάμενες είτε
στις νέες θέσεις.
Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση
οι ακόλουθοι:
Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας,
Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο
του 20% και ο διαχειριστής,
Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής,
Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,
Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό
κατόπιν εντολής της Γ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις απασχόλησης αποδει−
κνύονται με την παρατήρηση 3 των κριτηρίων επιλε−
ξιμότητας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Στην περίπτωση ΜΜΕ εντός ενός έτους από την απο−
πληρωμή του έργου, ο δικαιούχος δεσμεύεται για την απο−
στολή στην ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη δημιουργία των
θέσεων απασχόλησης που δηλώνονται στην πρόταση.
5. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου «Συμβολή στην
προστασία του περιβάλλοντος» δε λαμβάνονται υπόψη
ενέργειες υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για
την έκδοση άδειας λειτουργίας. Επιπλέον, για την αξι−
ολόγηση του κριτηρίου στις περιπτώσεις επιχειρήσεων
που εγκαθιστούν ΑΠΕ λαμβάνονται υπόψη οι λογαρια−
σμοί ΔΕΗ του τελευταίου έτους.
6. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου «Σκοπιμότητα
της πρότασης» στην περίπτωση της δράσης L321−1, η
κλιμάκωση της βαθμολογίας των υποκριτηρίων Γ1.1 και
Γ1.2 διαμορφώνεται από 0 έως 0,3.
7. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου «Ρεαλιστικότητα
και αξιοπιστία του κόστους» στην περίπτωση έργων που
περιλαμβάνουν κατασκευαστικές εργασίες, λαμβάνονται
υπόψη ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου σε
συνδυασμό με τις αναλυτικές προμετρήσεις εργασιών
και τα αντίστοιχα σχέδια.
8. Για το κριτήριο πρόσθετης πριμοδότησης «Η πρότα−
ση υλοποιείται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως
πυρόπληκτη» λαμβάνονται υπόψη οι ΚΥΑ χαρακτηρισμού
των πυρόπληκτων περιοχών από 1−1−2007.
9. Για το κριτήριο πρόσθετης πριμοδότησης «Ο υπο−
ψήφιος δικαιούχος του υπομέτρου L311 έχει ενεργοποι−
ήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα
από τον καπνό» προσκομίζεται από τον υποψήφιο σχε−
τική υπεύθυνη δήλωση. Κατά την αξιολόγηση η ΟΤΔ
διασταυρώνει τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης σε
συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων – ΟΠΕΚΕΠΕ.
10. Για την αξιολόγηση των υποκριτηρίων Γ2.2 «Πα−
ραγωγή προϊόντων ποιότητας» και Γ2.3 «Επεξεργασία
βιολογικών προϊόντων» του υπομέτρου L123β τα απο−
δεικτικά που απαιτείται να προσκομιστούν είναι:
Γ2.2 «Παραγωγή προϊόντων ποιότητας»:
− ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς από τα οποία
θα προκύπτει η ποσότητα του προς διάθεση προϊόντος
στην επιχείρηση,
− βεβαιώσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από τις οποίες
να προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί βρίσκονται
σε ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιστοποιητικά διαπιστευμένου
οργανισμού ότι ο παραγωγός ακολουθεί πρόγραμμα
ολοκληρωμένης διαχείρισης ή ειδικής εκτροφής.
Γ2.3 «Επεξεργασία βιολογικών προϊόντων»
− ιδιωτικά συμφωνά με παραγωγούς βιολογικών προϊό−
ντων από τα οποία θα προκύπτει η ποσότητα του προς
διάθεση προϊόντος στην επιχείρηση,
− έγγραφο από διαπιστευμένο οργανισμό από το
οποίο να προκύπτει ότι οι παραγωγοί αυτοί καλλιερ−
γούν βιολογικό προϊόν.
11. Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής καθορίζεται
από την ΟΤΔ, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεικτική βα−
ρύτητα κάθε κριτηρίου που αναφέρεται στους πίνακες
εξειδίκευσής τους.
12. Για τη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής λαμ−
βάνονται υπόψη τόσο τα αναφερόμενα στο φάκελο
υποψηφιότητας όσο και τα επισυναπτόμενα δικαιολο−
γητικά.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ………………………………..……………………….
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….
Αριθ. μητρώου & ΑΦΜ: ……………………………………………………….
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του Προέδρου ή/και Δ/ντος
Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη ή/και Διαχειριστή ……………………….
(συμπληρώνεται για Νομικά Πρόσωπα)
Τύπος της επιχείρησης
(βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)
Ανεξάρτητη
επιχείρηση

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία
που αναγράφονται παρακάτω προ−
κύπτουν από τους λογαριασμούς
της επιχείρησης και μόνον. Να συ−
μπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς
παραρτήματα
Συνεργαζόμενη Να συμπληρωθεί και να επισυνα−
επιχείρηση
φθεί το παράρτημα (και το τυχόν
συμπληρωματικά δελτία). Στη συνέ−
χεια να συμπληρωθεί η δήλωση και
Συνδεδεμένη
το αποτέλεσμα των υπολογισμών
επιχείρηση
να μεταφερθεί στον πίνακα που πα−
ρατίθεται παρακάτω.
Σημειώστε x την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις
οποίες υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση
Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επι−
χείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 6
του παραρτήματος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του άρ−
θρου 6 του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής
2003/361/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):
Αριθμός
Κύκλος
Σύνολο
εργαζομένων (ΕΜΕ) εργασιών (**) ισολογισμού (**)
(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλει−
σμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετή−
σια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα
στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν
από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά
τη διάρκεια του οικονομικού έτους.
(**) σε χιλιάδες ευρώ

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική
χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέ−
χεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτού−
σας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη
επιχείρηση);
Όχι

Ναι (σε αυτή την περίπτωση, να συμπλη−
ρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά
με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση)

Υπογραφή
Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που εί−
ναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την επιχείρηση:
.......................................................................

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δή−
λωσης καθώς και των ενδεχόμενων παρατημάτων της
είναι ακριβή.
...........................................

Υπογραφή:

(τόπος),

.....................................

(ημερομηνία)
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ
Ι. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο ορισμός των ΜΜΕ(1) κάνει διάκριση μεταξύ τριών
τύπων επιχειρήσεων ανάλογα με τον τύπο των σχέσε−
ων που διατηρούν με άλλες επιχειρήσεις σε επίπεδο
συμμετοχής στο κεφάλαιο, στα δικαιώματα ψήφου ή
δικαιώματος άσκησης κυριαρχικής επιρροής(2).
Τύπος 1: ανεξάρτητη επιχείρηση
Αποτελεί τη συνηθέστερη περίπτωση. Πρόκειται απλά
για όλες τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στους
άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή στις συνερ−
γαζόμενες ή στις συνδεδεμένες.
Η αιτούσα επιχείρηση είναι ανεξάρτητη εάν:
δεν έχει συμμετοχή 25%(3) ή περισσότερο σε άλλη
επιχείρηση,
το 25%(3) ή περισσότερο του κεφαλαίου της δεν ανήκει
σε μια άλλη επιχείρηση ή σε δημόσιο οργανισμό ή από
κοινού σε πολλέ συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε δημό−
σιους οργανισμούς, πλην ορισμένων εξαιρέσεων(4),
δεν καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ούτε
περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς επιχείρησης που
καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς και συνεπώς
δεν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση(5).
1

Στη συνέχεια του κειμένου, ο όρος «ορισμός» αναφέρεται στο
παράρτημα Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 και στο παράρτημα της σύστασης
της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που αφορά τον ορισμό των ΜΜΕ.

2

Ορισμός, άρθρο 3.

3

Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου,
λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει
να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που
ανήκει σε κάθε επιχείρηση που είναι συνδεδεμένη με τη μετέχουσα
επιχείρηση (ορισμός άρθρο 3, παράγραφος 2).
4
Μια επιχείρηση μπορεί ωστόσο να εξακολουθήσει να είναι ανεξάρτητη
εάν το κατώτατο όριο του 25% καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, στην
περίπτωση των παρακάτω κατηγοριών επενδυτών (εφόσον αυτοί δεν
είναι συνδεδεμένοι με την αιτούσα επιχείρηση):
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού
κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων που
δραστηριοποιούνται συστηματικά σε επενδύσεις επιχειρηματικού
κεφαλαίου (“άγγελοι επιχειρήσεων”) και που επενδύουν ίδια
κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις,
εφόσον οι συνολικές επενδύσεις των εν λόγω επιχειρήσεων στην
ίδια επιχείρηση δεν υπερβαίνουν το ποσό των €1.250.000,
β) πανεπιστήμια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού
σκοπού,
γ) θεσμικοί επενδυτές συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής
ανάπτυξης (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2, εδάφιο 2)
5
– εάν η εταιρική έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε κράτος μέλος που
προβλέπει απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης παρόμοιων
λογαριασμών κατά την έννοια της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, η επιχείρηση οφείλει ωστόσο να διευκρινίζει ότι
δεν πληροί κάποιον από τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο
3, παράγραφος 3 του ορισμού.
− υπάρχουν ορισμένες πολύ σπάνιες περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση
μπορεί να θεωρηθεί ως συνδεδεμένη με μια άλλη μέσω ενός
φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν
από κοινού (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 3).
− από την άλλη πλευρά, υπάρχει σχετικά σπάνια περίπτωση μια
επιχείρηση να καταρτίζει με δική της πρωτοβουλία ενοποιημένους
λογαριασμούς χωρίς να της επιβάλλεται παρόμοια υποχρέωση
από την προαναφερόμενη έβδομη οδηγία. Στην περίπτωση αυτή,
η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένη και μπορεί να
θεωρηθεί ότι είναι μόνο συνεργαζόμενη.
Για να προσδιοριστεί εάν μια επιχείρηση είναι συνδεδεμένη ή όχι, πρέπει
να εξακριβώνεται σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις εάν η
επιχείρηση πληροί ή όχι κάποιον από τους όρους που καθορίζονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 3 του ορισμού, ενδεχομένως μέσω ενός φυσικού
προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού.

Τύπος 2: συνεργαζόμενη επιχείρηση
Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει την περίπτωση επιχει−
ρήσεων που διατηρούν σημαντικές χρηματοοικονομικές
εταιρικές σχέσεις, χωρίς όμως η μία να ασκεί σημαντικό
άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στην άλλη. Είναι συνεργαζό−
μενες οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες αλλά
ούτε συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Η αιτούσα επιχείρηση είναι συνεργαζόμενη με μία
άλλη εάν:
κατέχει ποσοστό συμμετοχής μεταξύ του 25%(3) και
50%(3) σ’αυτήν,
ή εάν η άλλη επιχείρηση κατέχει ποσοστό συμμετοχής
μεταξύ 25%(3) και 50%(3) στην αιτούσα επιχείρηση,
και η αιτούσα επιχείρηση δεν καταρτίζει ενοποιημέ−
νους λογαριασμούς στους οποίους να περιλαμβάνεται η
άλλη επιχείρηση βάσει ενοποίησης ούτε περιλαμβάνεται
βάσει ενοποίησης στους λογαριασμούς αυτής της άλλης
επιχείρησης ή μιας επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη
με την τελευταία αυτή(5).
Τύπος 3: συνδεδεμένη επιχείρηση
Αυτός ο τύπος αντιστοιχεί στην οικονομική κατάσταση
επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε έναν όμιλο, μέσω του
άμεσου ή έμμεσου ελέγχου της πλειοψηφίας του κεφαλαί−
ου ή των δικαιωμάτων ψήφου (ακόμη και μέσω συμφωνιών
ή σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω φυσικών προσώπων που
είναι μέτοχοι), ή μέσω της ικανότητας άσκησης κυριαρ−
χικής επιρροής σε μια επιχείρηση. Πρόκειται λοιπόν για
πιο σπάνιες περιπτώσεις που διακρίνονται κατά κανόνα
από τους δύο προαναφερόμενους τύπους.
Προκειμένου να μη συναντήσουν οι επιχειρήσεις δυ−
σκολίες ερμηνείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπής όρισε αυτόν
τον τύπου επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνοντας, εφόσον
αυτές ανταποκρίνονται στο αντικείμενο του ορισμού,
τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο άρθρο της
Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου
1983, σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς(6),
η οποία εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια.
Συνεπώς, μια επιχείρηση γνωρίζει κατά κανόνα αμέσως
εάν είναι συνδεδεμένη, εφόσον υποχρεούται κατά την έν−
νοια της εν λόγω Οδηγίας να καταρτίζει ενοποιημένους
λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους
λογαριασμούς μιας επιχείρησης που υποχρεούται να
καταρτίζει παρόμοιους ενοποιημένους λογαριασμούς.
Οι δύο μοναδικές και σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποί−
ες μια επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί συνδεδεμένη ενώ
δεν υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιημένους λογαρια−
σμούς περιγράφονται στις δύο πρώτες παραγράφους της
υποσημείωσης 5 στο τέλος του παρόντος επεξηγηματικού
σημειώματος. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση πρέπει
να διευκρινίζει εάν πληροί κάποιον από τους όρους που
προβλέπονται άρθρο 3, παράγραφος 3 του ορισμού.
ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΟ−
ΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(7)
Ο αριθμός των εργαζομένων μιας επιχείρησης αντιστοι−
χεί στον αριθμό των ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ).
Ποιοι λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αριθ−
μού των εργαζομένων;
6

7

Έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου βασιζόμενη στο άρθρο
54 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους
λογαριασμούς (ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ.1), όπως τροποποιήθηκε τε−
λευταία από την οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ.28.
Ορισμός, άρθρο 5.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Οι μισθωτοί της εξεταζόμενης επιχείρησης,
Τα πρόσωπα που εργάζονται για αυτή την επιχείρηση,
που έχουν σχέση εξάρτησης με αυτή και εξομοιούνται
προς μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο,
Οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες,
Οι μέτοχοι που απασχολούνται συστηματικά στην επι−
χείρησης και έχουν οικονομικά οφέλη από αυτή.
Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη:
Οι μισθωτοί,
Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας,
Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο
του 20% ή και ο διαχειριστής,
Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι,
Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,
Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό
κατόπιν εντολής της Γ.Σ.
Οι ασκούμενοι ή οι φοιτητές που βρίσκονται σε επαγ−
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γελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης άσκησης
ή επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν υπολογίζονται στον
αριθμό των εργαζομένων.
Πώς υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων;
Μια ΕΜΕ αντιστοιχεί σε ένα πρόσωπο που έχει εργα−
στεί στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της επιχείρησης
με πλήρη απασχόληση καθόλη τη διάρκεια του εξετα−
ζόμενου έτους. Ο αριθμός εκφράζεται σε ΕΜΕ.
Η εργασία προσώπων που δεν έχουν εργαστεί καθόλη
τη διάρκεια του έτους ή που έχουν εργαστεί με καθε−
στώς μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως διάρκειας, ή η
εποχιακή εργασία, υπολογίζονται σε κλάσματα ΕΜΕ.
Η διάρκεια των αδειών μητρότητας ή γονικών αδειών
δεν υπολογίζεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόμενα παραρτήματα
− Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπλη−
ρωματικά δελτία)
− Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρω−
ματικά δελτία)
Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (βλέπε επεξηγηματικό σημείωμα)
Περίοδος αναφοράς (2):91011
8

Αριθμός εργαζομένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών(*)

Σύνολο
ισολογισμού(*)

1. Στοιχεία(2) της αιτούσας επιχείρησης ή των
ενοποιημένων λογαριασμών (μεταφορά από τον
πίνακα Β(1) του παραρτήματος Β(3)
2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά στοιχεία(2) όλων
των (ενδεχομένων) συνεργαζόμενων επιχειρή−
σεων (μεταφορά από τον πίνακα Α του παραρ−
τήματος Α)
3. Άθροισμα στοιχείων(2) όλων των (ενδεχομέ−
νων) συνδεδεμένων επιχειρήσεων που δεν πε−
ριλαμβάνονται βάσει ενοποίησης στη γραμμή
[μεταφορά από τον πίνακα Β(2) του παραρτή−
ματος Β]
Σύνολο
Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της δήλωσης σχετικά με τα
«Στοιχεία για τον καθορισμό της κατηγορίας της επιχείρησης».
* σε χιλιάδες ευρώ.
1
Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήματος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/
ΕΚ.
2
Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση
νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (ορισμός, άρθρο 4) του παραρτήματος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήματος της σύστασης της
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
3
Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων, υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοι−
χεία της επιχείρησης, ή –εφόσον υπάρχουν– τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους
οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση

Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο για κάθε επιχείρηση
συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις των ενδεχόμενων συνδεδε−
μένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται ακόμη στους ενοποιημένους λογαριασμούς12(1)],
τα στοιχεία του σχετικού «πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό
πίνακα:
Πίνακας Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ακριβή στοιχεία)

Αριθμός
εργαζομένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών(*)

Σύνολο ισολογισμού(*)

1.
2.
3.
Σύνολο
Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που πραγματοποιείται στο «δελτίο
εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 2 (σχετικά με
τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.

(*)

σε χιλιάδες ευρώ
1 Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από
εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός,
άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2 του παραρτήματος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΦΕΚ 1133
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………………………….
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….
Αριθ. μητρώου & ΑΦΜ: ………………………………………………………
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του Προέδρου ή/και Δ/ντος Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη ή/και Διαχειριστή
………………………………… (συμπληρώνεται για Νομικά Πρόσωπα)
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών

(*)

……………………

Σύνολο ισολογισμού

(*)

Ακαθάριστα στοιχεία
Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της συνερ−
γαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς, στα οποία προστίθεται
το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των συνδεδεμένων
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης (1).
Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει
ενοποίησης.
3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (2) που κατέχει η επιχείρηση που συμπληρώνει τη δήλωση (ή
από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη
συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου:
13

14

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής(2) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που αποτελεί το αντικείμενο
του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει η δήλωση (ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση):
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να συμπεριληφθεί στα
ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα αποτελέσματα του κατ’ αναλογία υπολο−
γισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας εταιρικής σχέσης
Ποσοστό:….

Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Αποτελέσματα κατ’ αναλογία
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α.

*)

σε χιλιάδες ευρώ
Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήματος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/
ΕΚ.
2
Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να
προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3 παράγραφος 2 εδάφιο
1 του παραρτήματος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση
Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης
στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].
Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν καταρτίζουν ενοποιημένους λογα−
ριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης [πίνακας Β(2)].
Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση προ−
κύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογα−
ριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας
επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης (1).
Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση
Περίπτωση 1: Mε βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να συμπληρωθεί ο παρα−
κάτω πίνακας Β(1)
15

Πίνακας Β(1)
Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ)(*)

Κύκλος εργασιών

(**)

Σύνολο ισολογισμού

(**)

Σύνολο
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφερθεί στη γραμμή 1 του πίνακα του
παραρτήματος της δήλωσης.
Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
Συνδεδεμένη επιχείρηση
(επωνυμία/ακριβή στοιχεία)

Διεύθυνση της
εταιρικής έδρας

Ονοματεπώνυμο και τίτλος του Προέδρου
Αριθμός μητρώου
ή/και Δ/ντος Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη ή/
και ΑΦΜ
και Διαχειριστή (για Ν.Π.)

Α.
Β.
Γ.
Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν πε−
ριλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης.
Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α.
Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω άλλων συνδεδεμένων
επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασμών
όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω.
Πίνακας Β(1)
Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών

(**)

Σύνολο ισολογισμού

(**)

1.(*)
2.(*)
3.(*)
4.(*)
Σύνολο
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή 3 (σχετικά με
τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.

*

**

Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο αριθμός τους υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού
εργαζομένων όλων των επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση.

σε χιλιάδες ευρώ.
1 Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήματος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/
ΕΚ.
* να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση.
** σε χιλιάδες ευρώ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………………………….
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας: ……………………………………………………….
Αριθ. μητρώου & ΑΦΜ: ……………………………………………………….
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του Προέδρου ή/και Δ/ντος Συμβούλου ή/και Γεν. Δ/ντη ή/και Διαχειριστή
……………………………. (συμπληρώνεται για Νομικά Πρόσωπα)
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης
Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός εργαζομένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών

(*)

…………………………

Σύνολο ισολογισμού

(*)

Σύνολο
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτήματος Β.
Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχείρηση προ−
κύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογα−
ριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας
επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης16(1).
Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρη−
σης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α.

1

Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο
που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο
6 παράγραφος 3 εδάφιο 2 του παραρτήματος Ι του Καν(ΕΚ)800/2008 ή του παραρτήματος της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).
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Υποδείγματα αιτήσεων ενίσχυσης και φακέλων υποψηφιότητας
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I. AITHΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΟΤΔ «…..»
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ. ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «………»
Δράση L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»
Τίτλος προτεινόμενου έργου «…..»
ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑ(*):
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ(*):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(*):
ΦΥΛΟ(*):
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΤΗΛ.:
FAX :

Στο πλαίσιο της αριθ. …… πρόσκλησης εκδήλωσης εν−
διαφέροντος, σας υποβάλλουμε συνημμένα το φάκε−
λο υποψηφιότητας έργου και τα απαιτούμενα δικαιο−
λογητικά. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ε−mail :
Ιστοσελίδα:
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Αρμόδιος στον οποίο μπορεί να
απευθυνθεί η ΟΤΔ
για πληροφορίες:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΤΗΛ. (σταθερό και κινητό):

Ο/Η αιτών/αιτούσα
(για νομικά πρόσωπα, υπογράφει ο νόμιμος εκπρό−
σωπος)

FAX :
Ε−mail :
Ημερομηνία:

(*) Συμπληρώνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα

........................................................
(Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο)

Συνημμένα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Ημερομηνία : ......................................................

Φάκελος υποψηφιότητας

Αριθ. Πρωτ. : ......................................................

Α/Α πρότασης

:

(Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ)
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΑΠΌ
ΕΩΣ
ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΦΟΡΈΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΊΤΛΟΣ ΘΈΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

Δε συμπληρώνεται επαγγελματική εμπειρία που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου

ΤΊΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΉΜΑ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΆΦΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 75 ΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΦΟΡΈΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δε συμπληρώνεται επαγγελματική κατάρτιση που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του προτεινόμενου
έργου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Αναφέρεται η παρούσα επαγγελματική ιδιότητα/κατάσταση και παρατίθενται τυχόν πρόσθετα στοιχεία του βιογραφικού που σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο και δεν έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω πίνακες

Συμπληρώνεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/μετόχους της. Στην περίπτωση συνεταιρισμού υποψήφιου δικαιούχου συμπληρώνεται μόνο για το συνεταιρισμό και όχι για τα μέλη του.
(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ή των εταίρων/μετόχων του σε περίπτωση εταιρειών) ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΦΜ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ
Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ –
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€) ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ €)
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΡΓΟ (*)
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΩΡΟΘΕTHΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: .........................................................................................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ: ................................................................................................................................................................................................................
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: .......................................................................................................................................................................................
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ........................................................................................................................................................................................
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ................................................................................................................................................................................................................................

ΝΑΙ
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ
(*)

*Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ. 2008)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ/ΔΡΑΣΗ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, ΚΥΑ 401/10-3-2010)

ΙΔΡΥΣΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο

ΟΧΙ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης του έργου. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου σε σχέση με την ύπαρξη αντίστοιχης δραστηριότητας και το βαθμό κάλυψης/εξυπηρέτησης σχετικών αναγκών.

Περιγραφή σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος.
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ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας κ.λπ.) και συμμετοχή σε δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.
Αναφέρονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που τηρούνται στην κατασκευή, τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και το δίκτυο στο οποίο συμμετέχει ή θα συμμετάσχει η επιχείρηση (περιγραφή, χαρακτηριστικά, σκοπιμότητα του δικτύου, αντικείμενο δραστηριότητας συνεργαζόμενων επιχειρήσεων)

Παραγωγή προϊόντων ποιότητας
Περιγράφεται η παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΟΠΑ ή ζωικών προϊόντων προερχόμενων από ειδικές εκτροφές ή
οίνων ΟΠΑΠ ή τοπικών οίνων ή προϊόντων που παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, καθώς και το
ποσοστό τους επί των συνολικών παραγόμενων προϊόντων.

Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών
Περιγράφεται η χρήση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας ή βιολογικής εκτροφής και το ποσοστό τους επί των συνολικών χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή τεχνολογικής καινοτομίας

Περιγραφή οργανωτικής καινοτομίας

Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται η εφαρμογή ποιοτικών σημάτων (ISO κ.λπ.), η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών
και απλών εφαρμογών λογισμικού, η ανάπτυξη κοινών ιστοσελίδων προβολής και διαφήμισης, οι αλλαγές αισθητικής
φύσης και γενικά οι αλλαγές μικρής σημασίας ή εμβέλειας.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αναφέρονται αναλυτικά συγκεκριμένες προβλέψεις-κατασκευές που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα ατόμων
μειωμένης κινητικότητας
Νέα κτίρια

Υφιστάμενα κτίρια

Περιβάλλων χώρος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ
(Εγκεκριμένη)

Τεχνική μελέτη

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Οικοδομική άδεια
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ
Διαπιστωτική απόφαση της ΡΑΕ για τις εξαιρέσεις
Άλλες (να αναφερθούν αναλυτικά)
Συμπληρώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο με την ένδειξη Χ και επισυνάπτονται ολοκληρωμένες μελέτες και τα
αντίγραφα αδειών ή βεβαιώσεις απαλλαγής, εάν δεν απαιτούνται από τον αρμόδιο φορέα, ή υποβληθείσες αιτήσεις
με αριθμό πρωτοκόλλου.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την έναρξη εργασιών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.)

ΑΛΛΑ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ
<25

>25

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
<25

>25

ΣΥΝΟΛΟ
<25

>25

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εκτός
αυτοαπασχόλησης)
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αυτοαπασχόληση)
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εκτός αυτοαπασχόλησης)
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αυτοαπασχόληση)
Η κατανομή των θέσεων εργασίας σε άνδρες, γυναίκες και ηλικιακές κλίμακες χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
του ΠΑΑ. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη κατανομή των νέων θέσεων είναι ενδεικτική και δε δεσμεύει τον υποψήφιο.
Για τον προσδιορισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη η παρατήρηση 4 των κριτηρίων επιλογής.
Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι:
o Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας,
o Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής,
o Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής,
o Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,
o Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς και να προκύπτουν από το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ενέργεια
Σύνολο ενεργειακών αναγκών επιχείρησης (KWh):
Ενεργειακές ανάγκες που καλύπτονται από ΑΠΕ (KWh):
Ενέργεια που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος εκτός ΑΠΕ (KWh):
Περιγραφή του συστήματος (εκτός ΑΠΕ) που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας:

Νερό
Σύνολο αναγκών σε νερό της επιχείρησης (m3):
Νερό που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος(m3):
Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση νερού:

Στερεά απόβλητα
Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για ανακύκλωση στερεών αποβλήτων που παράγονται από τη
λειτουργία του έργου:

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Περιγραφή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο (π.χ. ISO
14001, EMAS):

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω πεδία δεν πρέπει να συμπεριληφθούν ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία του έργου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Πίνακας τεκμηρίωσης ενεργειακών αναγκών σε περίπτωση εγκατάστασης ΑΠΕ
Περιγραφή και υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας της προτεινόμενης ΑΠΕ

Περιγραφή και υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων επιχείρησης

Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών επιχείρησης

Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να λαμβάνονται από αντίστοιχη μελέτη, η οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται.

ΦΕΚ 1133

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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4.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1.1. ΚΤΙΡΙΑ
Να περιγραφούν συνοπτικά για τα επιμέρους κτίρια, οι επιφάνειες, οι χρήσεις κ.λπ.
1

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

2

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

3

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

4

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

4.1.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4.2. ΠΡΟΤΑΣΗ
4.2.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ
Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4.2.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

2

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

3

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

4

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

5

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2.

3.

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

(**)

Α’
ΤΡΙΜΗΝΟ

Β’
TΡΙΜΗΝΟ
…

…

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*)

(*) Στο χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριμένο τρίμηνο
(**) Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανά τρίμηνο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ

Α/Α

4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
15776
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τραπεζικός δανεισμός
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

για εταιρείες: κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συμμετοχή ή δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου

προσύμφωνα πώλησης ακινήτων

μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι

καταθέσεις

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΠΟΣΑ (€)

4.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΑ (€)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΣΥΝΟΛΟ

- προϊόν …..

1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- προϊόν ….

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ -2
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ -3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ -1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 1
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 4

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 5
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

3. ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ Η ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ -2
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ -3

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ -1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 1
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 2
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 5
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 1Ο ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ανθρωπομήνες

κόστος/ανθρωπομήνα

ετήσιο κόστος

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ Α΄ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΤΟΣ -2
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ -3

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ -1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 1
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 2
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 3

ΕΤΟΣ 4
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Α’ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 5

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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-3

-2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
-1

1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
5ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Για τον υπολογισμό της ενδιάμεσης κατανάλωσης αθροίζονται τα ποσά: Δαπάνες πρώτων υλών και προσφερόμενων υπηρεσιών, Παροχές τρίτων (ΟΤΕ,
ΔΕΗ κ.λπ.), Δαπάνες Συντήρησης, Έντυπα & Γραφική ύλη, Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού, Διάφορα άλλα έξοδα, Διάφορα αναλώσιμα, Δαπάνες διαφήμισης - προώθησης και προβολής.

3. Γενικά έξοδα
Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.)
Δαπάνες Συντήρησης
Φόροι - τέλη
Έντυπα & Γραφική ύλη
Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού
Διάφορα άλλα έξοδα
Διάφορα αναλώσιμα
Ενοίκια
4. Δαπάνες διαφήμισης – προώθησης και
προβολής
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

……….

1. Δαπάνες προσωπικού (αμοιβές και επιβαρύνσεις) (πίνακας 5.2.1)
2. Δαπάνες πρώτων υλών και προσφερόμενων υπηρεσιών
Πρώτων και βοηθητικών υλών (πίνακας
5.2.2)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
15782
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-2

-1

1ο

2ο

3ο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
4ο

Για τον υπολογισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) αφαιρούμε από τα έσοδα κάθε έτους το σύνολο της ενδιάμεσης κατανάλωσης κάθε έτους

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μείον φόρος εισοδήματος μη διανεμομένων κερδών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Μείον Αποσβέσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ &
ΦΟΡΩΝ

* Τόκοι βραχ/σμων δανείων

* Τόκοι μακρ/σμων δανείων

Μείον:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

ΕΞΟΔΑ (Από πίνακα 5.3)

ΕΣΟΔΑ (Από πίνακα 5.1.2)

-3

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

5ο

ΦΕΚ 1133

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στη λίστα περιλαμβάνονται οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στα κριτήρια επιλογής και τις παρατηρήσεις που τα συνοδεύουν. Απουσία δηλώσεων / δικαιολογητικών που σχετίζονται με απόδειξη κριτηρίων επιλεξιμότητας οδηγούν στην απόρριψη της πρότασης.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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I. AITHΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΟΤΔ «…..»
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ. ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «………»
Δράση L123β «Αύξηση της αξίας δασοκομικών προϊόντων»
Τίτλος προτεινόμενου έργου «…..»
ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑ(*):
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ(*):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(*):
ΦΥΛΟ(*):
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΤΗΛ.:
FAX :
Ε-mail :
Ιστοσελίδα:
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Αρμόδιος στον οποίο μπορεί να
απευθυνθεί η ΟΤΔ
για πληροφορίες:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΤΗΛ. (σταθερό και κινητό):
FAX :
Ε-mail :
Ημερομηνία:
(*) Συμπληρώνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα

Στο πλαίσιο της αριθ. …… πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υποβάλλουμε συνημμένα το φάκελο υποψηφιότητας έργου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο/Η αιτών/αιτούσα
(για νομικά πρόσωπα, υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος)
........................................................
(Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο)

Συνημμένα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Ημερομηνία : ......................................................

Φάκελος υποψηφιότητας

Αριθ. Πρωτ. : ......................................................

Α/Α πρότασης

:

(Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ)
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΦΟΡΈΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ
ΑΠΌ
ΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΊΤΛΟΣ ΘΈΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

Δε συμπληρώνεται επαγγελματική εμπειρία που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου

ΤΊΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ
/ΤΜΉΜΑ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΆΦΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 75 ΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΦΟΡΈΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δε συμπληρώνεται επαγγελματική κατάρτιση που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του προτεινόμενου
έργου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Αναφέρεται η παρούσα επαγγελματική ιδιότητα/κατάσταση και παρατίθενται τυχόν πρόσθετα στοιχεία του βιογραφικού που σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο και δεν έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω πίνακες

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΗΜ/
ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΑΦΜ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

(€)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΕΡΓΟ (*)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Συμπληρώνεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/μετόχους της. Στην περίπτωση συνεταιρισμού υποψήφιου δικαιούχου συμπληρώνεται μόνο για το συνεταιρισμό και όχι για τα μέλη του.
(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ή των εταίρων/μετόχων του σε περίπτωση εταιρειών) ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

€)
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΩΡΟΘΕTHΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ................................................................................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ: .......................................................................................................................................................................................................
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ..............................................................................................................................................................................
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ...............................................................................................................................................................................
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ......................................................................................................................................................................................................................
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ (*)

ΝΑΙ

*Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ. 2008)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ
ΙΔΡΥΣΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΧΙ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης του έργου. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου σε σχέση με την ύπαρξη αντίστοιχης δραστηριότητας και το βαθμό κάλυψης/εξυπηρέτησης σχετικών αναγκών.

Περιγραφή σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή τεχνολογικής καινοτομίας

Περιγραφή οργανωτικής καινοτομίας

Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται η εφαρμογή ποιοτικών σημάτων (ISO κ.λπ.), η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών
και απλών εφαρμογών λογισμικού, η ανάπτυξη κοινών ιστοσελίδων προβολής και διαφήμισης, οι αλλαγές αισθητικής
φύσης και γενικά οι αλλαγές μικρής σημασίας ή εμβέλειας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΤΗ
Τεχνική μελέτη
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

ΥΠΑΡΧΕΙ
(Εγκεκριμένη)

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Οικοδομική άδεια
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ
Διαπιστωτική απόφαση της ΡΑΕ για τις
εξαιρέσεις
Άλλες (να αναφερθούν αναλυτικά)
Συμπληρώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο με την ένδειξη Χ και επισυνάπτονται ολοκληρωμένες μελέτες και τα
αντίγραφα αδειών ή βεβαιώσεις απαλλαγής, εάν δεν απαιτούνται από τον αρμόδιο φορέα, ή υποβληθείσες αιτήσεις
με αριθμό πρωτοκόλλου.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την έναρξη εργασιών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.)

ΑΛΛΑ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ
<25

>25

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
<25

>25

ΣΥΝΟΛΟ
<25
>25

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εκτός
αυτοαπασχόλησης)
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αυτοαπασχόληση)
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εκτός αυτοαπασχόλησης)
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αυτοαπασχόληση)
Η κατανομή των θέσεων εργασίας σε άνδρες, γυναίκες και ηλικιακές κλίμακες χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
του ΠΑΑ. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη κατανομή των νέων θέσεων είναι ενδεικτική και δε δεσμεύει τον υποψήφιο.
Για τον προσδιορισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη η παρατήρηση 4 των κριτηρίων επιλογής.
Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι:
o Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας,
o Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής,
o Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής,
o Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,
o Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς και να προκύπτουν από το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ενέργεια
Σύνολο ενεργειακών αναγκών επιχείρησης (KWh):
Ενεργειακές ανάγκες που καλύπτονται από ΑΠΕ (KWh):
Ενέργεια που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος εκτός ΑΠΕ (KWh):
Περιγραφή του συστήματος (εκτός ΑΠΕ) που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας:

Νερό
Σύνολο αναγκών σε νερό της επιχείρησης (m3):
Νερό που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος(m3):
Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση νερού:

Στερεά απόβλητα
Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για ανακύκλωση στερεών αποβλήτων που παράγονται από τη λειτουργία του έργου:

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Περιγραφή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο (π.χ. ISO
14001, EMAS):

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω πεδία δεν πρέπει να συμπεριληφθούν ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία του έργου.

Πίκακας τεκμηρίωσης ενεργεικακών αναγκών σε περίπτωση εγκατάστασησ ΑΠΕ
Περιγραφή και υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας της προτεινόμενης ΑΠΕ

Περιγραφή και υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων επιχείρησησ

Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών επιχείρησης

Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να λαμβάνονται από αντίστοιχη μελέτη, η οποία θα
πρέπει να επισυνάπτεται
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4.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1.1. ΚΤΙΡΙΑ
Να περιγραφούν συνοπτικά για τα επιμέρους κτίρια, οι επιφάνειες, οι χρήσεις κ.λπ.
1 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

2

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

3

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

4

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

4.1.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4.2. ΠΡΟΤΑΣΗ
4.2.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ
Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΦΕΚ 1133
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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3.

2.

1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

(**)

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ
…

…

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
καταθέσεις
μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι
προσύμφωνα πώλησης ακινήτων
για εταιρείες: κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συμμετοχή ή δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου
τραπεζικός δανεισμός
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΠΟΣΑ (€)

4.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΑ (€)

(*) Στο χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριμένο τρίμηνο
(**) Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανά τρίμηνο

Α/Α

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*)

4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
15804
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΣΥΝΟΛΟ

- προϊόν …..

- προϊόν ….

1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ -3
ΕΤΟΣ -2
ΕΤΟΣ -1
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 1

ΕΤΟΣ 2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 3

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 4

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 5

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ανθρωπομήνες

κόστος/ανθρωπομήνα

ετήσιο κόστος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΕΤΟΣ 1
ΕΤΟΣ 2
ΕΤΟΣ 3
ΕΤΟΣ 4
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 1Ο ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3. ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ Η ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ -3
ΕΤΟΣ -2
ΕΤΟΣ -1
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ 5
ΕΣΟΔΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ Α΄ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΤΟΣ -2
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ -3

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ -1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Α’ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 1
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 2
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 3

ΕΤΟΣ 4
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 5
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-3

-2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
-1

1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
5ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Για τον υπολογισμό της ενδιάμεσης κατανάλωσης αθροίζονται τα ποσά: Δαπάνες πρώτων υλών και προσφερόμενων υπηρεσιών, Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ
κ.λπ.), Δαπάνες Συντήρησης, Έντυπα & Γραφική ύλη, Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού, Διάφορα άλλα έξοδα, Διάφορα αναλώσιμα, Δαπάνες διαφήμισης προώθησης και προβολής.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

4. Δαπάνες διαφήμισης – προώθησης και
προβολής

Ενοίκια

Διάφορα αναλώσιμα

Διάφορα άλλα έξοδα

Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού

Έντυπα & Γραφική ύλη

Φόροι - τέλη

Δαπάνες Συντήρησης

Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.)

3. Γενικά έξοδα

2. Δαπάνες πρώτων υλών και προσφερόμενων υπηρεσιών
Πρώτων και βοηθητικών υλών (πίνακας
5.2.2)
……….

1. Δαπάνες προσωπικού (αμοιβές και επιβαρύνσεις) (πίνακας 5.2.1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
15808
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-2

-1

1ο

2ο

3ο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
4ο

Για τον υπολογισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) αφαιρούμε από τα έσοδα κάθε έτους το σύνολο της ενδιάμεσης κατανάλωσης κάθε έτους

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μείον φόρος εισοδήματος μη διανεμομένων κερδών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Μείον Αποσβέσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ &
ΦΟΡΩΝ

* Τόκοι βραχ/σμων δανείων

* Τόκοι μακρ/σμων δανείων

Μείον:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

ΕΞΟΔΑ (Από πίνακα 5.3)

ΕΣΟΔΑ (Από πίνακα 5.1.2)

-3

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

5ο
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6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στη λίστα περιλαμβάνονται οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στα κριτήρια επιλογής και τις παρατηρήσεις που τα συνοδεύουν. Απουσία δηλώσεων / δικαιολογητικών που σχετίζονται με απόδειξη κριτηρίων επιλεξιμότητας οδηγούν στην απόρριψη της πρότασης.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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I. AITHΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΟΤΔ «…..»
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ. ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «………»
Υπομέτρο «…..»
Δράση «……»
Τίτλος προτεινόμενου έργου «…..»
ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑ(*):
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ(*):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(*):
ΦΥΛΟ(*):
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΤΗΛ.:
FAX :
Ε-mail :
Ιστοσελίδα:
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Αρμόδιος στον οποίο μπορεί να
απευθυνθεί η ΟΤΔ
για πληροφορίες:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΤΗΛ. (σταθερό και κινητό):
FAX :
Ε-mail :
Ημερομηνία:
(*) Συμπληρώνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα

Στο πλαίσιο της αριθ. …… πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υποβάλλουμε συνημμένα το φάκελο υποψηφιότητας έργου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο/Η αιτών/αιτούσα
(για νομικά πρόσωπα, υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος)
........................................................
(Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο)

Συνημμένα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Ημερομηνία : ......................................................

Φάκελος υποψηφιότητας

Α/Α πρότασης

Αριθ. Πρωτ. : ......................................................

:

(Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΦΟΡΈΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ
ΑΠΌ
ΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΊΤΛΟΣ ΘΈΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ

Δε συμπληρώνεται επαγγελματική εμπειρία που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου

ΤΊΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΉΜΑ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΆΦΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 75 ΩΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΦΟΡΈΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Δε συμπληρώνεται επαγγελματική κατάρτιση που δε σχετίζεται με τη φύση και το αντικείμενο του προτεινόμενου
έργου
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
Αναφέρεται η παρούσα επαγγελματική ιδιότητα/κατάσταση και παρατίθενται τυχόν πρόσθετα στοιχεία του βιογραφικού που σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο και δεν έχουν συμπεριληφθεί στους παραπάνω πίνακες

1

ΠΟΣΟ

%

Παρατηρήσεις:

2

ΠΟΣΟ

%
3

ΠΟΣΟ

%

4=(1+2+3)/3

ΠΟΣΟ

Μ.Ο. τριετίας

Ο υποψήφιος έχει ενεργοποιήσει το έτος 2009 εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον
καπνό

Ο υποψήφιος είναι Νέος Γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112
“Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1. Όπου (ν) θεωρείται το εξεταζόμενο έτος
2. Ο πίνακας συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί για το τρέχον έτος, συμπληρώνεται με βάση το έντυπο Ε1 της δήλωσης εισοδήματος
3. Το ποσοστό υπολογίζεται επί του συνόλου των εισοδημάτων ανά έτος και του μέσου όρου τριετίας

Σύνολο

Λοιπές πηγές

Γεωργικές επιχειρήσεις

Πηγή εισοδήματος

Ν ΑΤΟΜΙΚΩΝ
τελευταίας τριετίας)
ΕΤΟΣ ν-2 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (Εισοδήματα
ΕΤΟΣ ν-1
ΕΤΟΣ ν

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥ (Για τις δράσεις του υπομέτρου L311)

%

ΦΕΚ 1133
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Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ –
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΑΦΜ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*)
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Συμπληρώνεται τόσο για την ίδια την εταιρεία όσο και για τους εταίρους/μετόχους της. Στην περίπτωση συνεταιρισμού υποψήφιου δικαιούχου συμπληρώνεται μόνο για το συνεταιρισμό και όχι για τα μέλη του.
(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ή των εταίρων/μετόχων του σε περίπτωση εταιρειών) ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

€)

15816
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΡΟ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

41

ΔΡΑΣΗ

«….»

«….»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΩΡΟΘΕTHΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: .......................................................................................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ: ..............................................................................................................................................................................................................
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: .....................................................................................................................................................................................
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ......................................................................................................................................................................................
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ..............................................................................................................................................................................................................................
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ (*)

ΝΑΙ

*Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ. 2008)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΛΛΟ
Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο μόνο για τις δράσεις του υπομέτρου L311
ΙΔΡΥΣΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο

ΟΧΙ

15818
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Για επενδύσεις υποδομών διανυκτέρευσης συμπληρώνεται:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΗ

ΚΛΙΝΕΣ

Υπάρχουσα κατάσταση (*)
Μετά την υλοποίηση
(*) Συμπληρώνεται μόνο στις περιπτώσεις προτάσεων που αφορούν εκσυγχρονισμό ή και επέκταση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης του έργου. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου σε σχέση με την ύπαρξη αντίστοιχης δραστηριότητας και το βαθμό κάλυψης/εξυπηρέτησης σχετικών αναγκών.

Περιγραφή σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος.

15820

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας (Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας κ.λπ.) και συμμετοχή σε δίκτυα ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.
Αναφέρονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που τηρούνται στην κατασκευή, τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και το δίκτυο στο οποίο συμμετέχει ή θα συμμετάσχει η επιχείρηση (περιγραφή, χαρακτηριστικά, σκοπιμότητα του δικτύου, αντικείμενο δραστηριότητας συνεργαζόμενων επιχειρήσεων).

Παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα.

Αξιοποίηση τοπικών πρώτων υλών και προϊόντων
Περιγράφεται η διαδικασία με την οποία οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα της περιοχής ενσωματώνονται και αξιοποιούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης..

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων
Αναφέρονται αναλυτικά τα συστήματα διαχείρισης και τα ποιοτικά σήματα (ISO κ.λπ.) που προβλέπονται στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου.

Άλλο
Αναφέρονται αναλυτικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή τεχνολογικής καινοτομίας

Περιγραφή οργανωτικής καινοτομίας

Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται η εφαρμογή ποιοτικών σημάτων (ISO κ.λπ.), η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών
και απλών εφαρμογών λογισμικού, η ανάπτυξη κοινών ιστοσελίδων προβολής και διαφήμισης, οι αλλαγές αισθητικής
φύσης και γενικά οι αλλαγές μικρής σημασίας ή εμβέλειας.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διατηρητέο κτίριο
Παραδοσιακό κτίριο
Τήρηση στοιχείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
Αναφέρονται στοιχεία του προτεινόμενου έργου που το καθιστούν συμβατό με την αρχιτεκτονική και αισθητική της
περιοχής και προσδιορίζουν την εναρμόνισή του με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αναφέρονται αναλυτικά συγκεκριμένες προβλέψεις-κατασκευές που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα ατόμων
μειωμένης κινητικότητας
Νέα κτίρια

Υφιστάμενα κτίρια

Περιβάλλων χώρος

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ
(Εγκεκριμένη)

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Τεχνική μελέτη
Έγκριση χαρακτηρισμού κτιρίου παραδοσιακού ή διατηρητέου
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου
(ΕΟΤ)
Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης
(ΕΟΤ)
Οικοδομική άδεια
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ
Διαπιστωτική απόφαση της ΡΑΕ για
τις εξαιρέσεις
Άλλες (να αναφερθούν αναλυτικά)
Συμπληρώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο με την ένδειξη Χ και επισυνάπτονται ολοκληρωμένες μελέτες και τα
αντίγραφα αδειών ή βεβαιώσεις απαλλαγής, εάν δεν απαιτούνται από τον αρμόδιο φορέα, ή υποβληθείσες αιτήσεις
με αριθμό πρωτοκόλλου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την έναρξη εργασιών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.)

ΑΛΛΑ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ
<25

>25

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
<25

>25

ΣΥΝΟΛΟ
<25 >25

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(εκτός αυτοαπασχόλησης)
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(αυτοαπασχόληση)
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εκτός αυτοαπασχόλησης)
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αυτοαπασχόληση)
Η κατανομή των θέσεων εργασίας σε άνδρες, γυναίκες και ηλικιακές κλίμακες χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
του ΠΑΑ. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη κατανομή των νέων θέσεων είναι ενδεικτική και δε δεσμεύει τον υποψήφιο.
Για τον προσδιορισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη η παρατήρηση 4 των κριτηρίων επιλογής.
Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι:
o Στις ατομικές επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας,
o Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής,
o Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής,
o Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,
o Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς και να προκύπτουν από το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ενέργεια
Σύνολο ενεργειακών αναγκών επιχείρησης (KWh):
Ενεργειακές ανάγκες που καλύπτονται από ΑΠΕ (KWh):
Ενέργεια που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος εκτός ΑΠΕ (KWh):
Περιγραφή του συστήματος (εκτός ΑΠΕ) που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση ενέργειας:

Νερό
Σύνολο αναγκών σε νερό της επιχείρησης (m3):
Νερό που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος(m3):
Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για την εξοικονόμηση νερού:

Στερεά απόβλητα
Περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται για ανακύκλωση στερεών αποβλήτων που παράγονται από τη λειτουργία του έργου:

Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Περιγραφή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο έργο (π.χ. ISO
14001, EMAS):

Σημειώνεται ότι στα ανωτέρω πεδία δεν πρέπει να συμπεριληφθούν ενέργειες που είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία του έργου.
Πίνακας τεκμηρίωσης ενεργειακών αναγκών σε περίπτωση εγκατάστασης ΑΠΕ
Περιγραφή και υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας της προτεινόμενης ΑΠΕ

Περιγραφή και υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων επιχείρησης

Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών επιχείρησης

Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να λαμβάνονται από αντίστοιχη μελέτη, η οποία θα πρέπει να
επισυνάπτεται.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1.1. ΚΤΙΡΙΑ
Να περιγραφούν συνοπτικά για τα επιμέρους κτίρια, οι επιφάνειες, οι χρήσεις κ.λπ.
1

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

2

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

3

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

4

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

5

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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4.2. ΠΡΟΤΑΣΗ
4.2.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ
Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΦΕΚ 1133

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

3.

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

(**)

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ
…..

……

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*)

(*) Στο χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριμένο τρίμηνο
(**) Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανά τρίμηνο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

4. ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ
1. ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ

Α/Α

4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15838

4.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΣΑ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
καταθέσεις
μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι
προσύμφωνα πώλησης ακινήτων
για εταιρείες: κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συμμετοχή ή δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου
τραπεζικός δανεισμός
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΠΟΣΑ (€)

(από

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

6. ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ Η ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

4. ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ

Διανυκτερεύσεις……….. x .......…...
Euro

Διανυκτερεύσεις x εκτιμούμενο έσοδο
ανά διανυκτέρευση

3. ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ - BAR

Διανυκτερεύσεις……….. x .......…...
Euro

Διανυκτερεύσεις x εκτιμούμενο έσοδο
ανά διανυκτέρευση

2. ΑΠΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (Πρωϊνό - γεύματα)

Κλίνες…... x ......…. ..Ημ. x ................…
Euro.

Αρ. κλιν x ημέρ περιόδ x μέση τιμή
ανά κλίνη .

Χαμηλή
περίοδος
…….….έως…….)

Κλίνες…... x ......…. ..Ημ. x ................…
Euro.

Αρ. κλιν x ημέρ περιόδ x μέση τιμή
ανά κλίνη .

Μέση περίοδος (από …….….έως…….)

Κλίνες…... x ......…. ..Ημ. x ................…
Euro.

Αρ. κλιν x ημέρ περιόδ x μέση τιμή
ανά κλίνη .

Υψηλήπερίοδος(από…….….έως…….)

1. ΑΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ
(%)

ΠΛΗΡ.
%

ΕΣΟΔΑ

Έτος -3
ΠΛΗΡ.
%
ΕΣΟΔΑ

Έτος -2
ΕΣΟΔΑ

Έτος -1
ΠΛΗΡ.
%

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡ.
%
ΕΣΟΔΑ

1ο έτος
ΠΛΗΡ.
%

2ο
έτος
ΠΛΗΡ.
%

3ο
έτος
ΕΣΟΔΑ

ΠΛΗΡ.
%

4ο
έτος

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΣΟΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Συμπληρώνεται μόνο για τα καταλύματα)

ΕΣΟΔΑ

ΠΛΗΡ.
%

5ο
έτος
ΕΣΟΔΑ
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ΣΥΝΟΛΟ

- προϊόν …..

- προϊόν ….

1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ -2
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ -3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ -1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 1
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 3
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 4

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ 2

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συμπληρώνεται για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων εκτός από τα καταλύματα)
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ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

3. ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ Η ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ -2
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ -3

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ -1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 1
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 2
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Συμπληρώνεται για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων εκτός από τα καταλύματα)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 1Ο ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ανθρωπομήνες

κόστος/ανθρωπομήνα

ετήσιο κόστος

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ Α΄ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΤΟΣ -2
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ -3

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ -1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Α’ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 1
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 2
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 3

ΕΤΟΣ 4
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 5

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15843

-3

-2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
-1

1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
5ο έτος

1. Δαπάνες προσωπικού (αμοιβές και επιβαρύνσεις) (πίνακας 5.3.1)
2. Δαπάνες πρώτων υλών και προσφερόμενων υπηρεσιών
Πρώτων και βοηθητικών υλών (πίνακας
5.3.2)
……….
3. Γενικά έξοδα
Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.)
Δαπάνες Συντήρησης
Φόροι - τέλη
Έντυπα & Γραφική ύλη
Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού
Διάφορα άλλα έξοδα
Διάφορα αναλώσιμα
Ενοίκια
4. Δαπάνες διαφήμισης – προώθησης και
προβολής
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Για τον υπολογισμό της ενδιάμεσης κατανάλωσης αθροίζονται τα ποσά: Δαπάνες πρώτων υλών και προσφερόμενων υπηρεσιών, Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ
κ.λπ.), Δαπάνες Συντήρησης, Έντυπα & Γραφική ύλη, Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού, Διάφορα άλλα έξοδα, Διάφορα αναλώσιμα, Δαπάνες διαφήμισης προώθησης και προβολής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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-2

-1

1ο

2ο

3ο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
4ο

5ο

Για τον υπολογισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) αφαιρούμε από τα έσοδα κάθε έτους το σύνολο
της ενδιάμεσης κατανάλωσης κάθε έτους

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μείον φόρος εισοδήματος μη διανεμομένων κερδών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Μείον Αποσβέσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ &
ΦΟΡΩΝ

* Τόκοι βραχ/σμων δανείων

* Τόκοι μακρ/σμων δανείων

Μείον:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

ΕΞΟΔΑ (Από πίνακα 5.4)

ΕΣΟΔΑ (Από πίνακα 5.1 ή 5.2.2)

-3

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
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6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στη λίστα περιλαμβάνονται οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στα κριτήρια επιλογής και τις παρατηρήσεις που τα συνοδεύουν. Απουσία δηλώσεων / δικαιολογητικών που σχετίζονται με απόδειξη κριτηρίων επιλεξιμότητας οδηγούν στην απόρριψη της πρότασης.
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΦΕΚ 1133
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I. AITHΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΟΤΔ «…..»
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ. ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «………»
Τίτλος προτεινόμενου έργου «…..»
ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑ(*):
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ(*):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(*):
ΦΥΛΟ(*):
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΤΗΛ.:
FAX :
Ε-mail :
Ιστοσελίδα:
ΑΦΜ
ΔΟΥ

Στο πλαίσιο της αριθ. …… πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υποβάλλουμε συνημμένα το φάκελο υποψηφιότητας έργου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Αρμόδιος στον οποίο μπορεί να
απευθυνθεί η ΟΤΔ
για πληροφορίες:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΤΗΛ. (σταθερό και κινητό):
FAX :
Ε-mail :
Ημερομηνία:
(*) Συμπληρώνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα

Ο/Η αιτών/αιτούσα
(για νομικά πρόσωπα, υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος)
........................................................
(Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο)

Συνημμένα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Ημερομηνία : ......................................................

Φάκελος υποψηφιότητας

Αριθ. Πρωτ. : ......................................................

Α/Α πρότασης

:

(Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΟΡΕΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΑΦΜ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

ΗΜ/ΝΙΑ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΡΓΟ (*)

(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΗΜ/
ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

€)
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΩΡΟΘΕTHΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ........................................................................................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ: ...............................................................................................................................................................................................................
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ......................................................................................................................................................................................
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: .......................................................................................................................................................................................
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ...............................................................................................................................................................................................................................
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ (*)

ΝΑΙ

*Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΧΙ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης του έργου. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου σε σχέση με την ύπαρξη αντίστοιχης δραστηριότητας και το βαθμό κάλυψης/εξυπηρέτησης σχετικών αναγκών.

Περιγραφή σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Περιγραφή τεχνολογικής καινοτομίας

Περιγραφή οργανωτικής καινοτομίας

Σημειώνεται ότι δεν προσμετράται η εφαρμογή ποιοτικών σημάτων (ISO κ.λπ.), η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών
και απλών εφαρμογών λογισμικού, η ανάπτυξη κοινών ιστοσελίδων προβολής και διαφήμισης, οι αλλαγές αισθητικής
φύσης και γενικά οι αλλαγές μικρής σημασίας ή εμβέλειας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15853

ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αναφέρονται αναλυτικά συγκεκριμένες προβλέψεις-κατασκευές που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα ατόμων
μειωμένης κινητικότητας
Νέα κτίρια

Υφιστάμενα κτίρια

Περιβάλλων χώρος

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ (Εγκεκριμένη)

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Τεχνική μελέτη
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Οικοδομική άδεια
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ
Διαπιστωτική απόφαση της ΡΑΕ για
τις εξαιρέσεις
Άλλες (να αναφερθούν αναλυτικά)
Συμπληρώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο με την ένδειξη Χ και επισυνάπτονται ολοκληρωμένες μελέτες και τα
αντίγραφα αδειών ή βεβαιώσεις απαλλαγής, εάν δεν απαιτούνται από τον αρμόδιο φορέα, ή υποβληθείσες αιτήσεις
με αριθμό πρωτοκόλλου.

15854

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την έναρξη εργασιών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.)

ΑΛΛΑ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(εκτός αυτοαπασχόλησης)
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(αυτοαπασχόληση)
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εκτός αυτοαπασχόλησης)
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αυτοαπασχόληση)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΣ
<25
>25

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
<25
>25

ΣΥΝΟΛΟ
<25
>25

Η κατανομή των θέσεων εργασίας σε άνδρες, γυναίκες και ηλικιακές κλίμακες χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
του ΠΑΑ. Σημειώνεται ότι η προβλεπόμενη κατανομή των νέων θέσεων είναι ενδεικτική και δε δεσμεύει τον υποψήφιο.
Για τον προσδιορισμό των ετήσιων ισοδύναμων θέσεων απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη η παρατήρηση 4 των κριτηρίων επιλογής.
Ως αυτοαπασχολούμενοι θεωρούνται κατά περίπτωση οι ακόλουθοι:
o Στις Ο.Ε., έως τρεις εταίροι με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και ο διαχειριστής,
o Στις Ε.Ε., οι ομόρρυθμοι εταίροι και ο διαχειριστής,
o Στις Ε.Π.Ε. ο διαχειριστής,
o Στις Α.Ε., όσοι από τους μετόχους λαμβάνουν μισθό κατόπιν εντολής της Γ.Σ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να τεκμηριώνονται
επαρκώς και να προκύπτουν από το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου

15856

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1.1. ΚΤΙΡΙΑ

Να περιγραφούν συνοπτικά για τα επιμέρους κτίρια, οι επιφάνειες, οι χρήσεις κ.λπ.
1 Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:
2

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

3

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

4

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

4.1.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15857

4.2. ΠΡΟΤΑΣΗ
4.2.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ
Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

15858

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15859

15860

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15861

15862

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΦΕΚ 1133

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15863

15864

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(*) Στο χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριμένο τρίμηνο
(**) Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανά τρίμηνο

4.

3.

2.

1.

Α/Α

4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*)
Α’ ΤΡΙΜΗΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ
…
....
ΣΤΟΣ
ΝΟ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
(**)
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15865

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15866

4.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΣΑ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
καταθέσεις
μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι
προσύμφωνα πώλησης ακινήτων
για εταιρείες: κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συμμετοχή ή δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου
τραπεζικός δανεισμός
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΠΟΣΑ (€)

ΣΥΝΟΛΟ

- προϊόν …..

- προϊόν ….

1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ -3
ΕΤΟΣ -2
ΕΤΟΣ -1
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ 1
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ 2
ΕΤΟΣ 3
ΕΤΟΣ 4
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΤΟΣ 5
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15867

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

3. ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ Η ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΕΤΟΣ -2
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ -3

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ -1

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 1
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 2
ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 3

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 4

ΕΣΟΔΑ

ΕΤΟΣ 5

15868
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΣΥΝΟΛΟ

ανθρωπομήνες

κόστος/ανθρωπομήνα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ -3
ΕΤΟΣ -2
ΕΤΟΣ -1
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ 5
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ετήσιο κόστος

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ 1
ΕΤΟΣ 2
ΕΤΟΣ 3
ΕΤΟΣ 4
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Α’ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ Α΄ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 1Ο ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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-3

-2

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
-1

1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
5ο έτος

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Για τον υπολογισμό της ενδιάμεσης κατανάλωσης αθροίζονται τα ποσά: Δαπάνες πρώτων υλών και προσφερόμενων υπηρεσιών, Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.), Δαπάνες
Συντήρησης, Έντυπα & Γραφική ύλη, Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού, Διάφορα άλλα έξοδα, Διάφορα αναλώσιμα, Δαπάνες διαφήμισης - προώθησης και προβολής.

……….
3. Γενικά έξοδα
Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.)
Δαπάνες Συντήρησης
Φόροι - τέλη
Έντυπα & Γραφική ύλη
Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού
Διάφορα άλλα έξοδα
Διάφορα αναλώσιμα
Ενοίκια
4. Δαπάνες διαφήμισης – προώθησης και
προβολής
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Δαπάνες προσωπικού (αμοιβές και επιβαρύνσεις) (πίνακας 5.2.1)
2. Δαπάνες πρώτων υλών και προσφερόμενων υπηρεσιών
Πρώτων και βοηθητικών υλών (πίνακας 5.2.2)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
-2
-1

1ο

2ο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
3ο
4ο

5ο

Για τον υπολογισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) αφαιρούμε από τα έσοδα κάθε έτους το σύνολο της ενδιάμεσης κατανάλωσης κάθε
έτους

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον φόρος εισοδήματος μη διανεμομένων κερδών

Μείον Αποσβέσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ &
ΦΟΡΩΝ

* Τόκοι βραχ/σμων δανείων

* Τόκοι μακρ/σμων δανείων

Μείον:

ΕΞΟΔΑ (Από πίνακα 5.3)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ

ΕΣΟΔΑ (Από πίνακα 5.1.2)

-3

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
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6. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στη λίστα περιλαμβάνονται οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στα κριτήρια επιλογής και τις παρατηρήσεις που τα συνοδεύουν. Απουσία δηλώσεων / δικαιολογητικών που σχετίζονται με απόδειξη κριτηρίων επιλεξιμότητας οδηγούν στην απόρριψη της πρότασης.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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I. AITHΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΟΤΔ «…..»
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ. ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «………»
Υπομέτρο «…..»
Δράση «……»
Τίτλος προτεινόμενου έργου «…..»
ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑ(*):
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ(*):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(*):
ΦΥΛΟ(*):
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΤΗΛ.:
FAX :
Ε-mail :
Ιστοσελίδα:
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Αρμόδιος στον οποίο μπορεί να
απευθυνθεί η ΟΤΔ
για πληροφορίες:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΤΗΛ. (σταθερό και κινητό):
FAX :
Ε-mail :
Ημερομηνία:
(*) Συμπληρώνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα

Στο πλαίσιο της αριθ. …… πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υποβάλλουμε συνημμένα το φάκελο υποψηφιότητας έργου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο/Η αιτών/αιτούσα
(για νομικά πρόσωπα, υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος)
........................................................
(Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο)

Συνημμένα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Ημερομηνία : ......................................................

Φάκελος υποψηφιότητας

Αριθ. Πρωτ. : ......................................................

Α/Α πρότασης

:

(Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΠΟΣΟ
1

ΠΟΣΟ
2

Παρατηρήσεις:

%

%

ΠΟΣΟ
3

%

ΠΟΣΟ
4=(1+2+3)/3

1. Όπου (ν) θεωρείται το εξεταζόμενο έτος
2. Ο πίνακας συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί για το τρέχον έτος, συμπληρώνεται με βάση τη φορολογική δήλωση
3. Το ποσοστό υπολογίζεται επί του συνόλου των εισοδημάτων ανά έτος και του μέσου όρου τριετίας

Σύνολο

Λοιπές πηγές

Γεωργικές επιχειρήσεις

Πηγή εισοδήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
(Για τις δράσεις του υπομέτρου L311)
ΕΤΟΣ ν-2 Εισοδήματα τελευταίας
ΕΤΟΣ ν-1 τριετίας
ΕΤΟΣ ν
Μ.Ο. τριετίας

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

%
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΡΟ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΗ

41

«….»

«….»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΩΡΟΘΕTHΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: .......................................................................................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ: ..............................................................................................................................................................................................................
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: .....................................................................................................................................................................................
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ......................................................................................................................................................................................
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ..............................................................................................................................................................................................................................
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ (*)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

*Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Κ.Α.Δ. 2008)
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΛΛΟ
Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο μόνο για τις δράσεις του υπομέτρου L311
ΙΔΡΥΣΗ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο
Για επενδύσεις υποδομών διανυκτέρευσης συμπληρώνεται:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΤΑΞΗ

ΚΛΙΝΕΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της προτεινόμενης τεχνολογίας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της
επιχείρησης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΦΕΚ 1133
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ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ
(Εγκεκριμένη)

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Τεχνική μελέτη
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Οικοδομική άδεια
Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ
Διαπιστωτική απόφαση της ΡΑΕ για
τις εξαιρέσεις
Άλλες (να αναφερθούν αναλυτικά)
Συμπληρώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο με την ένδειξη Χ και επισυνάπτονται ολοκληρωμένες μελέτες και τα
αντίγραφα αδειών ή βεβαιώσεις απαλλαγής, εάν δεν απαιτούνται από τον αρμόδιο φορέα, ή υποβληθείσες αιτήσεις
με αριθμό πρωτοκόλλου.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την έναρξη εργασιών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.)

ΑΛΛΑ:
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3. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ενέργεια

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Σύνολο ενεργειακών αναγκών επιχείρησης (KWh):
Ενεργειακές ανάγκες που καλύπτονται από ΑΠΕ (KWh):
Ενέργεια που εξοικονομείται με την εφαρμογή σχετικού συστήματος εκτός ΑΠΕ (KWh):

Πίνακας τεκμηρίωσης ενεργειακών αναγκών σε περίπτωση εγκατάστασης ΑΠΕ
Περιγραφή και υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας της προτεινόμενης ΑΠΕ

Περιγραφή και υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων επιχείρησης

Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών επιχείρησης

Τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα θα πρέπει να λαμβάνονται από αντίστοιχη μελέτη, η οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται.
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4.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1.1. ΚΤΙΡΙΑ
Να περιγραφούν συνοπτικά για τα επιμέρους κτίρια, οι επιφάνειες, οι χρήσεις κ.λπ.
1

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

2

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

3

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

4.1.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

15882

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4.2. ΠΡΟΤΑΣΗ
4.2.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ
Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

4.2.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

2

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

3

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15883

15884

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15885

15886

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15887

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

(**)

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ

…

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΠΟΣΑ (€)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
καταθέσεις
μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι
προσύμφωνα πώλησης ακινήτων
για εταιρείες: κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συμμετοχή ή δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου
τραπεζικός δανεισμός
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.4.

ΠΟΣΑ (€)

(*) Στο χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριμένο τρίμηνο
(**) Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανά τρίμηνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ
1. ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ2.
ΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟ3.
ΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

4.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
…

15888
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15889

5. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στη λίστα περιλαμβάνονται οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στα κριτήρια επιλογής και τις παρατηρήσεις που τα συνοδεύουν. Απουσία δηλώσεων / δικαιολογητικών που σχετίζονται με απόδειξη κριτηρίων επιλεξιμότητας οδηγούν στην απόρριψη της πρότασης.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

15890

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15891

I. AITHΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
ΟΤΔ «…..»
ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ
Τ.Κ. ΠΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «………»
Υπομέτρο «…..»
Δράση «……»
Τίτλος προτεινόμενου έργου «…..»
ΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑ(*):
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ(*):
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ(*):
ΦΥΛΟ(*):
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΤΗΛ.:
FAX :
Ε-mail :
Ιστοσελίδα:
ΑΦΜ
ΔΟΥ

Στο πλαίσιο της αριθ. …… πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σας υποβάλλουμε συνημμένα το φάκελο
υποψηφιότητας έργου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Αρμόδιος στον οποίο μπορεί να
απευθυνθεί η ΟΤΔ
για πληροφορίες:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΤΗΛ. (σταθερό και κινητό):
FAX :
Ε-mail :
Ημερομηνία:
(*) Συμπληρώνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα

Ο/Η αιτών/αιτούσα
(για νομικά πρόσωπα, υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος)
........................................................
(Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο)

Συνημμένα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Ημερομηνία : ......................................................

Φάκελος υποψηφιότητας

Αριθ. Πρωτ. : ......................................................

Α/Α πρότασης

:

(Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ)

15892

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Α/
Α

ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ –
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΑΦΜ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (€)

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

(*) στη στήλη αναφέρεται η σχέση με το προτεινόμενο έργο (ίδιο ή συμπληρωμάτικό φυσικό αντικείμενο)
Ο
( πίνακας δε συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο υποψήφιοσ δικαιούχος είναι ΟΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*)

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Άλλο
Συμπληρώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο

Γυναικείος Σύλλογος

Ιδιωτικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σχετικό καταστατικό σκοπό

Άλλος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης

Νομικό Πρόσωπο ΟΤΑ

ΟΤΑ Β΄βαθμού

ΟΤΑ Α΄βαθμού

Φυσικό πρόσωπο

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

€)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙΣΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15893

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15894

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΤΡΟ
41

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΔΡΑΣΗ

«….»

«….»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΩΡΟΘΕTHΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ................................................................................................................................................................................................
ΝΟΜΟΣ: .......................................................................................................................................................................................................
ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ..............................................................................................................................................................................
ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ...............................................................................................................................................................................
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ......................................................................................................................................................................................................................
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ ΩΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ (*)

ΝΑΙ

*Συμπληρώνεται από την ΟΤΔ σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΑΛΛΟ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Συμπληρώνεται Χ στο κατάλληλο πεδίο μόνο για τις δράσεις του υπομέτρου L321

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΧΙ

ΦΕΚ 1133

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15895

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή σε σχέση με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της περιοχής χωροθέτησης του έργου. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου σε σχέση με την ύπαρξη αντίστοιχης δραστηριότητας και το βαθμό κάλυψης/εξυπηρέτησης σχετικών αναγκών.

Περιγραφή σε σχέση με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τοπικού προγράμματος.

Περιγραφή του βαθμού κάλυψης των προτεινόμενων παρεμβάσεων της μελέτης συνολικής θεώρησης του οικισμού
(περιγράφεται μόνο στην περίπτωση προτεινόμενων έργων στη δράση L322-1).
Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και την ιεράρχηση των προτεινόμενων από τη μελέτη παρεμβάσεων αναφέρονται
και αιτιολογούνται ποιες από αυτές καλύπτονται στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (για τις δράσεις
L313-1, L321-2, L322-2, L322-3, L323-2β, L323-4)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διατηρητέο κτίριο
Παραδοσιακό κτίριο
Τήρηση στοιχείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
Αναφέρονται στοιχεία του προτεινόμενου έργου που το καθιστούν συμβατό με την αρχιτεκτονική και αισθητική της
περιοχής και προσδιορίζουν την εναρμόνισή του με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται

ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (για τις δράσεις L313-1, L321-2, L322-2, L323-2β, L323-4)

Αναφέρονται αναλυτικά συγκεκριμένες προβλέψεις-κατασκευές που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα ατόμων
μειωμένης κινητικότητας
Νέα κτίρια

Υφιστάμενα κτίρια

Περιβάλλον χώρος

15896

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΤΗ
Τεχνικές μελέτες (αναφέρονται αναλυτικά ανά κατηγορία και στάδιο)
Τεύχη δημοπράτησης
Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Έγκριση χαρακτηρισμού κτιρίου παραδοσιακού ή διατηρητέου
Οικοδομική άδεια

ΥΠΑΡΧΕΙ (Εγκεκριμένη)

ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας
Άδεια αρχαιολογικής υπηρεσίας
Άλλες (να αναφερθούν αναλυτικά)
Συμπληρώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο με την ένδειξη Χ και επισυνάπτονται ολοκληρωμένες μελέτες και τα αντίγραφα
αδειών ή βεβαιώσεις απαλλαγής εάν δεν απαιτούνται από τον αρμόδιο φορέα ή αντίγραφα των πρωτοκολλημένων
αιτήσεων με αριθμό πρωτοκόλλου.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του προτεινόμενου
έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την έναρξη εργασιών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.)

ΑΛΛΑ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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3.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.1.1. ΚΤΙΡΙΑ
Να περιγραφούν συνοπτικά για τα επιμέρους κτίρια, οι επιφάνειες, οι χρήσεις κ.λπ.
1

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

2

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

3

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

4

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που χρησιμοποιείται για:

3.1.2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

15898

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3.2. ΠΡΟΤΑΣΗ
3.2.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ
Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου

3.2.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

2

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

3

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

4

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

5

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15899

15900

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15901

15902

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15902−(1)

15902−(2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15902−(3)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

για εταιρείες: κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια συμμετοχή ή
δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα πληρωμής του έργου
για ΟΤΑ: απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής
τραπεζικός δανεισμός

προσύμφωνα πώλησης ακινήτων

μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι

καταθέσεις

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

3.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ - ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΣΑ (€)

(*) Στο χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριμένο εξάμηνο
(**) Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανά εξάμηνο
Για τις προτάσεις των Δράσεων L313-4 L321-3 συμπληρώνονται μόνο τα σημεία 4 και 5 αντίστοιχα.

4.
5.

2.
3.

Α/Α
1.

3.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (συμπληρώΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
Α’ ΕΞΑΜ. Β’ ΕΞΑΜ. Γ’ ΕΞΑΜ. Δ’ ΕΞΑΜ.
νεται κατά περίπτωση)
ΣΤΟΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ
(**)
15902−(4)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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4. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στη λίστα περιλαμβάνονται οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στα κριτήρια επιλογής και τις παρατηρήσεις που τα συνοδεύουν. Απουσία δηλώσεων / δικαιολογητικών που σχετίζονται με απόδειξη κριτηρίων επιλεξιμότητας οδηγούν στην απόρριψη της πρότασης.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ

15902−(6)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ

«ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι μελέτες αναβάθμισης και ανάδειξης οικισμών, που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 (ΠΑΑ) / Άξονας 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» / Μέτρο 41, Υπομέτρο
L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών», έχουν ως αντικείμενο να προσδιορίσουν τμήματα ή στοιχεία του
οικισμού για τα οποία βάσει ιστορικών, κοινωνικών στοιχείων και στοιχείων ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα
θα προταθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει:
Αισθητική και λειτουργική βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων και
Ανάδειξη των φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής
Στόχος της μελέτης είναι μέσω μιας μεθόδου ολοκληρωμένης προσέγγισης να υποδειχτούν παρεμβάσεις που
είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του οικισμού σε σημεία ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να τον καταστήσουν πόλο έλξης των επισκεπτών και να αναβαθμίσουν την ποιότητα
ζωής των κατοίκων.
Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. Γεωγραφική θέση του οικισμού, σύνδεση με άλλους οικισμούς, κ.λπ.
2. Πολεοδομική αναγνώριση και ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη και τη δόμηση του οι−
κισμού
3. Ιστορική αναφορά, πολιτισμικό πλαίσιο και πολιτιστικοί πόροι
4. Γενική αναγνώριση του φυσικού περιβάλλοντος (κλίμα, γεωλογικά, γεωτεχνικά και γεωμορφολογικά στοιχεία
εδάφους, περιβαλλοντικά στοιχεία (χλωρίδα, πανίδα, προστατευόμενες περιοχές, πηγές κ.λπ.)
5. Γενική αναγνώριση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (πληθυσμός, απασχόληση, οικονομικές δραστηριότητες,
δόμηση κ.λπ.)
6. Περιγραφή της δομής του οικισμού (δομή του οικισμού, όρια οικισμού, χρήσεις γης, περιοχές προστασίας ή
ειδικών δεσμεύσεων, δίκτυο κυκλοφορίας − στάθμευσης)
7. Ιδιοκτησιακό καθεστώς − κοινόχρηστοι χώροι
8. Δίκτυο υποδομών
9. Ποιοτική αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης κοινόχρηστων χώρων και εξοπλισμό τους
10. Καταγραφή αξιόλογων στοιχείων ιδιαίτερης αισθητικής αξίας (κοινόχρηστοι χώροι, παραδοσιακά στοιχεία,
κτίρια, διαδρομές, φυσικοί πόροι κ.λπ.)
11. Εντοπισμός ιδιαιτεροτήτων και λειτουργικών προβλημάτων − Συμπεράσματα από την αξιολόγηση των στοι−
χείων της αναγνώρισης − Προοπτικές και κριτήρια ανάπτυξης
Γ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
1. Γενική Περιγραφή των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων με βάσει τα στοιχεία της καταγραφής και της ανάλυσης
με έμφαση στα αισθητικά, περιβαλλοντικά, ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία − Τεκμηρίωση
2. Αναλυτική τεχνική Περιγραφή των Προτεινόμενων Παρεμβάσεων
3. Ιεράρχηση των Προτεινόμενων Έργων
Ιεραρχημένο σχέδιο παρεμβάσεων διαμόρφωσης, βελτίωσης, αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων (ενοποίηση,
αισθητική αναβάθμιση, λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων), βελτίωση και επέκταση του εξοπλισμού,
της μορφής και της αισθητικής κοινωφελών εγκαταστάσεων και χώρων στην περιοχή αναβάθμισης, καθώς και
προτάσεις παρεμβάσεων για τις όψεις αξιόλογων κτηρίων. Βασικό στοιχείο ιεραρχημένο των προτεινόμενων
παρεμβάσεων θα αποτελέσει η διασφάλιση της καλής λειτουργίας του οικισμού με όρους υγιεινής, κυκλοφορίας
και μετακίνησης και προϋποθέσεις για ποιοτική και οικονομική ανάπτυξη.
Δ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙ−
ΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΤ. ΧΑΡΤΕΣ − ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
1. Γενικοί Αναγνωριστικοί Χάρτες κλ. 1:25.000 και 1:5.000 (που θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. Β (1, 3,
5, 6)
2. Χάρτης χρήσεων γης κλ. 1:1000 (με επισήμανση των αξιόλογων φυσικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων, κυ−
κλοφορία − στάθμευση).
3. Χάρτης κλ. 1:1000 (Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος, ενδιαφέροντα σημεία θέας κ.λπ.)
4. Χάρτης κλ. 1:1000 (ποιοτική κατάσταση κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.)
5. Χάρτης κλ. 1:1000 ιδιοκτησιακού καθεστώτος κοινόχρηστων χώρων
6.
Χάρτης κλ. 1:1000 υφιστάμενων υποδομών (φωτισμός, ύδρευση κ.λπ.)
7. Χάρτης κλ. 1:1000 προτεινόμενων περιοχών ή στοιχείων παρεμβάσεων (έργων) και ιεράρχηση προτεραιοτή−
των
8. Φωτογραφική τεκμηρίωση του οικισμού
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

Ƚ

Γ΄

50 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

30 €

-

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

¦

¦

100 €

¦

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆΄

110 €

30 €

¦

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος
Α΄

•

Έντυπη μορφή
225 €

Τεύχος
Α.Ε.∆.

Έντυπη μορφή
10 €
2.250 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ
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