
ΘΩΓΗΘΝΠ ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ : 

Α/Α

ΛΑΗ ΌΣΗ Γ/Α δικαιολογηηικά

1.1 Καλ. (ΕΚ) 1698/2005, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά

1.2 Καλ. (ΕΚ) 1974/2006. όπσο ηζρύεη θάζε θνξά

1.3 Καλ. 800/2008 (γηα πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο)

L123α, 

L313-1 έσο 4, L321, 

L322, L323 

1.4 Σύζηαζε 2003/361/ΕΚ ηεο Επηηξνπήο (γηα πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο)
L313-1 έσο 4, L321, 

L322, L323 

1.5 Πξόγξακκα "Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Ειιάδαο 2007-2013", Κεθάιαηα 5.3.3 θαη 5.3.4.1 όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά

2.1 Εκπξόζεζκε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο, ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν 

ζηελ ΟΤΔ πνπ νξίδεηαη από ηελ πξνθήξπμε ηνπ ππνκέηξνπ.
αξ. πξση. ΟΤΔ

2.2 Ο θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα.

2.3 Η πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από κειέηε βησζηκόηεηαο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο 

ηνπιάρηζηνλ από ην ηξίην έηνο από ηελ νινθιήξσζή ηεο.

L313-1 έσο 4, L321, 

L322, L323 
κειέηε βησζηκόηεηαο

2.4 Η πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθό πξνϋπνινγηζκό εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην ππόδεηγκα ηνπ 

θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο.
θάθεινο ππνςεθηόηεηαο

2.5 Απνδεηθλύεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο. L313-4 παξαηήξεζε 1

2.6 Η πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο.
θάθεινο ππνςεθηόηεηαο θαη ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά

2.7 Η πξόηαζε πινπνηείηαη εληόο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο ηνπ ηνπηθνύ 

πξνγξάκκαηνο.

θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, ηνπνγξαθηθό 

δηάγξακκα, απνδεηθηηθά θαηνρήο - ρξήζεο (όπσο 

νξίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε 1)

2.8 Ο ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΑ γηα 

ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη.
θάθεινο ππνςεθηόηεηαο

2.9 Γηα πξόηαζε εθζπγρξνληζκνύ:

α) δελ έρεη ππάξμεη πξνεγνύκελε ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ από αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ή

β) ζηελ πεξίπησζε πξνεγνύκελεο ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθό αληηθείκελν έρεη παξέιζεη θαηά ηε ζηηγκή ππνβνιήο 

ηεο αίηεζεο πεληαεηία από ηελ απόθαζε απνπιεξσκήο ηνπ.

L311-8, L312-4, 

L313-9 

θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, ππεύζπλε δήισζε θαη  

παξαηήξεζε 4

2.10 Η πξόηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξόγξακκα / θαζεζηώο ηεο 4εο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηόδνπ γηα ην ίδην θπζηθό αληηθείκελν. H πξόηαζε, εθόζνλ αθνξά ζην ππνκέηξν L123 δελ έρεη εληαρζεί γηα ην ίδην 

ή ζπκπιεξσκαηηθό θπζηθό αληηθείκελν ζην κέηξν 123 ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ.

ππεύζπλε δήισζε θαη παξαηήξεζε 4

2.11 Η πξόηαζε, εθόζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο:

α) πιεξεί ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά,

β) ε πξνβιεπόκελε δπλακηθόηεηα (θιίλεο) είλαη ζύκθσλε κε ηελ ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά.

Απαηηείηαη κόλν γηα 

ηηο δξάζεηο L311-1, 

L311-3 (γηα 

ππνδνκέο 

δηαλπθηέξεπζεηο) θαη 

L313-5

αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, αδεηνδνηήζεηο

2.12 Γηα ηε δξάζε L312-5 απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε απνηειεί ε εμαζθάιηζε από ην δηθαηνύρν ηεο απαηηνύκελεο 

θξίζηκεο κάδαο γηα ηε βησζηκόηεηα ηνπ δηθηύνπ, κε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο. Από ην ζύλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 5 ή ηα 2/3 ηνπ ζπλόινπ αλ αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από 

5 επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε αληηθείκελν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνκείο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ Άμνλα 4. 

Απαηηείηαη κόλν γηα 

ηε δξάζε L312-5

θαηαζηαηηθό ή ζρέδην θαηαζηαηηθνύ, ηδησηηθό 

ζπκθσλεηηθό γηα ηελ ζπλεξγαζία
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2.13 Εθόζνλ ε πξόηαζε αθνξά αγξόθηεκα, ε έθηαζε ζηελ νπνία πινπνηείηαη είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ζηξέκκαηα.
Απαηηείηαη κόλν γηα 

ηε δξάζε L311-3

απνδεηθηηθά ρξήζεο - θαηνρήο (παξαηήξεζε 1), 

ηνπνγξαθηθό, δηάγξακκα θάιπςεο

2.14 Σην ππνκέηξν 322 απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο απνηεινύλ:

α) ε ύπαξμε εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλνιηθήο ζεώξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ 

νηθηζκνύ,

β) ε πινπνίεζε εθηόο ραξαθηεξηζκέλσλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ.

Απαηηείηαη κόλν γηα 

ην ππνκέηξν L322

κειέηε ζπλνιηθήο ζεώξεζεο, αηζζεηηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ 

νηθηζκνύ

2.15 Η πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό θπζηθό αληηθείκελν.
θάθεινο ππνςεθηόηεηαο, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, 

αδεηνδνηήζεηο

2.16 Σηελ πξόηαζε δε δειώλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία. ππεύζπλε δήισζε

3.1 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπο. άδεηα ιεηηνπξγίαο, ζήκα ΕΟΤ

3.2 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα κελ ζπληζηνύλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ θνηλνηηθώλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ όζνλ αθνξά θξαηηθέο εληζρύζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθώλ 

επηρεηξήζεσλ (Ε.Ε. C 244/1-10-04) θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Καλ(ΕΚ) 800/2008.

L313-1 έσο 4, L321, 

L322, L323 
παξαηήξεζε 2

3.3 Η κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπσο ηζρύεη θάζε 

θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε.
παξαηήξεζε 3

3.4 Σηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξώζεηο γηα 

παξαβίαζε Κνηλνηηθώλ Καλνληζκώλ ή Εζληθήο Ννκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ.
ππεύζπλε δήισζε θαη παξαηήξεζε 7

3.5 Ο ππνςήθηνο δελ είλαη ελ ελεξγεία Δεκόζηνο Υπάιιεινο ή ππάιιεινο ΝΠΔΔ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν. 3528/2007, νύηε ζηξαηησηηθόο. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε 

ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ινηπώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Πξόεδξν, ην Δ/ληα Σύκβνπιν θαη ην λόκηκν 

εθπξόζσπν. Τν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε Σπλεηαηξηζκώλ.

L313-1 έσο 4, L321, 

L322, L323 
Ε1, ππεύζπλε δήισζε, ΦΕΚ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ

3.6 Ο ππνςήθηνο δελ έρεη ππεξβεί ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. Σηελ πεξίπησζε 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκόο δελ ηζρύεη γηα ηηο Αλώλπκεο 

εηαηξίεο, ηηο Εηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο θαη ηνπο Σπλεηαηξηζκνύο.

L313-1 έσο 4, L321, 

L322, L323 
αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ

3.7 Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. Σηελ πεξίπησζε 

πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκόο δελ ηζρύεη γηα ηηο Αλώλπκεο 

εηαηξίεο, ηηο Εηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Επζύλεο θαη ηνπο Σπλεηαηξηζκνύο.

L313-1 έσο 4, L321, 

L322, L323 
αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ

3.8 Ο ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό αδίθεκα. Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα 

κέιε ηνπο. Σηελ πεξίπησζε ινηπώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Πξόεδξν ή/θαη ην Δ/ληα 

Σύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν.

Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ γεληθήο ρξήζεο, 

ΦΕΚ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ

3.9 Γηα θπζηθά πξόζσπα δελ ππάξρεη ζέκα πηώρεπζεο. παξαηήξεζε 2 (α)

3.10 Γηα λνκηθά πξόζσπα δελ ππάξρεη ζέκα ιύζεο, εθθαζάξηζεο ή πηώρεπζεο. παξαηήξεζε 2 (α) & (γ)

3.11 Ο ππνςήθηνο δελ απνηειεί δηθαηνύρν ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη δελ έρεη ππνβάιεη πεξηζζόηεξεο ηεο κηαο 

πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Εθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη θπζηθό πξόζσπν, δελ κπνξεί λα 

απνηειεί εηαίξν/κέηνρν λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ είλαη δηθαηνύρνο ζε ηνπηθό πξόγξακκα ή έρεη ππνβάιεη πξόηαζε ζην 

πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Εθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη εηαηξεία, δελ κπνξνύλ νη εηαίξνη/κέηνρνί ηεο λα 

είλαη είλαη δηθαηνύρνη ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο ή λα έρνπλ ππνβάιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνθήξπμεο. Εθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη ζπλεηαηξηζκόο, ην θξηηήξην εμεηάδεηαη κόλν ζε επίπεδν θνξέα.

L313-1 έσο 4, L321, 

L322, L323, δξάζε 

L312-5 

Υπεύζπλε Δήισζε θαη παξαηήξεζε 4

3.12 Ο  ππνςήθηνο  δελ  είλαη   (ή   θαη   δελ  ήηαλ  θαηά  ηελ  1ε δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο) κέινο ηνπ Δ.Σ., ηνπ  

Επηπέδνπ Λήςεο Απνθάζεσλ θαη ηεο Υπεξεζηαθήο Δνκήο ηεο ΟΤΔ ή/θαη δελ είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο α' βαζκνύ  

απηώλ ή/θαη  δελ απνηειεί παξέλζεην  θπζηθό  ή λνκηθό πξόζσπν απηώλ.

Υπεύζπλε Δήισζε θαη παξαηήξεζε 5

3.13 Ο ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη 

δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα.
παξαηήξεζε 6

Ν ςποτήθιορ 

δικαιούσορ πος 

ςποβάλλει ηην 

ππόηαζη έσει ηην 

απμοδιόηηηα και 

ηη δςναηόηηηα 

εκηέλεζηρ ηηρ 

ππάξηρ
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πποϋποθέζειρ 

πος ηίθενηαι

3

2

ΞΟΝΫΞΝΘΔΠΖ ΓΗΑ ΘΔΡΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ: Ρο παπαδεκηό ηηρ ππόηαζηρ αποηελεί απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για να ξεκινήζει η διαδικαζία αξιολόγηζηρ. Για όλα ηα παπαπάνυ κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ, η απάνηηζη 

ππέπει να είναι θεηική (ΛΑΗ), διαθοπεηικά η ππόηαζη αποππίπηεηαι. Νι ΝΡΓ μποπούν να πποζθέηοςν επιπλέον κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ ζύμθυνα με ηη Πηπαηηγική  Ροπικήρ Ανάπηςξηρ, μεηά από έγκπιζη ηηρ 

πηπεζίαρ.


