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1
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Η προτεινόμενη
πράξη είναι
συμβατή με τους
κανόνες
επιλεξιμότητας
που τίθενται

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Δ/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.1 Καν. (ΕΚ) 1698/2005, όπως ισχύει κάθε φορά
1.2 Καν. (ΕΚ) 1974/2006. όπως ισχύει κάθε φορά
1.3 Καν. 800/2008 (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)

L123α,
L313-1 έως 4, L321,
L323

1.4 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)

L313-1 έως 4, L321,
L323

1.5 Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013", Κεφάλαια 5.3.3 και 5.3.4.1
όπως ισχύουν κάθε φορά
2.1 Εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, της αίτησης και των δικαιολογητικών
αποκλειστικά και μόνο στην ΟΤΔ που ορίζεται από την προκήρυξη του υπομέτρου.

αρ. πρωτ. ΟΤΔ

2.2 Ο φάκελος υποψηφιότητας έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα.
2.3 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας, από την οποία να προκύπτει
κερδοφορία της επιχείρησης τουλάχιστον από το τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της.

2

Η πρόταση που
υποβάλλεται
τηρεί τις
προϋποθέσεις
που τίθενται

2.4 Η πρόταση συνοδεύεται από αναλυτικό προϋπολογισμό εργασιών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας.
2.5 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η υλοποίηση
της πρότασης.
2.6 Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς της
προκηρυσσόμενης δράσης.
2.7 Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης δράσης του
τοπικού προγράμματος.
2.8 Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το όριο που
καθορίζεται στο ΠΑΑ για τη δράση στην οποία εντάσσεται.
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μελέτη βιωσιμότητας η οποία
περιλαμβάνεται στον φάκελο
υποψηφιότητας
φάκελος υποψηφιότητας

L313-4

Ενότητα Β – Δ4
φάκελος υποψηφιότητας και
υποβληθέντα δικαιολογητικά
φάκελος υποψηφιότητας, τοπογραφικό
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φάκελος υποψηφιότητας
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ΝΑΙ

2.9 Για πρόταση εκσυγχρονισμού:
α) δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από αναπτυξιακά
προγράμματα, ή
β) στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο έχει παρέλθει
κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία από την απόφαση αποπληρωμής του.

ΌΧΙ

Δ/Α
L311-8, L312-4,
L313-9

2.10 Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα / καθεστώς της 4ης
προγραμματικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείμενο. H πρόταση, εφόσον αφορά στο
υπομέτρο L123 δεν έχει ενταχθεί για το ίδιο ή συμπληρωματικό φυσικό αντικείμενο στο
μέτρο 123 του Άξονα 1 του ΠΑΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση

2.11 Η πρόταση, εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης:
α) πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009, όπως ισχύει κάθε
φορά,
β) η προβλεπόμενη δυναμικότητα (κλίνες) είναι σύμφωνη με την ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπως
ισχύει κάθε φορά.

Απαιτείται μόνο για
τις δράσεις L311-1,
L311-3 (για
υποδομές
διανυκτέρευσης) και
L313-5

αρχιτεκτονικά σχέδια, αδειοδοτήσεις

2.12 Για τη δράση L312-5 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το δικαιούχο
της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου, με πέντε (5) τουλάχιστον
επιχειρήσεις. Από το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν θα πρέπει τουλάχιστον 5 ή
τα 2/3 του συνόλου αν αντιστοιχούν σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις να
δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος σε αντικείμενο
που σχετίζεται με τομείς και δραστηριότητες που εμπίπτουν στον Άξονα 4.

Απαιτείται μόνο για
τη δράση L312-5

καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού,
ιδιωτικό συμφωνητικό για την συνεργασία

2.13 Εφόσον η πρόταση αφορά αγρόκτημα, η έκταση στην οποία υλοποιείται είναι
τουλάχιστον 20 στρέμματα.

Απαιτείται μόνο για
τη δράση L311-3

αποδεικτικά χρήσης - κατοχής,
τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης

2.14 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.
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2.15 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.

Υπεύθυνη Δήλωση

3.1 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους.
3.2 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση κατά την
έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη
διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04) και της
παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Καν(ΕΚ) 800/2008.

άδεια λειτουργίας, σήμα ΕΟΤ
L313-1 έως 4, L321,
L323

3.3 Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 401/10-3-2010,
όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση.

3

Ο υποψήφιος
δικαιούχος που
υποβάλλει την
πρόταση έχει την
αρμοδιότητα και
τη δυνατότητα
εκτέλεσης της
πράξης

3.4 Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν επιβληθεί
διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας σε σχέση
με την υλοποίηση έργων.
3.5 Ο υποψήφιος δεν είναι εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ κατά την
έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός. Στην περίπτωση προσωπικών
εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση λοιπών εταιρειών, ο
περιορισμός ισχύει για τον Πρόεδρο, το Δ/ντα Σύμβουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο. Το
κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση Συνεταιρισμών.
3.6 Ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της
πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη
τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
και τους Συνεταιρισμούς.
3.7 Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή της
πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη
τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
και τους Συνεταιρισμούς.
3.9 Για φυσικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης.
3.10 Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.
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3.11 Ο υποψήφιος δεν αποτελεί δικαιούχο του τοπικού προγράμματος και δεν έχει υποβάλει
περισσότερες της μιας προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Εφόσον ο
υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να αποτελεί εταίρο/μέτοχο νομικού προσώπου
που είναι δικαιούχος στο τοπικό πρόγραμμα Leader ή έχει υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της
συγκεκριμένης προκήρυξης. Εφόσον ο υποψήφιος είναι εταιρεία, δεν μπορούν οι
εταίροι/μέτοχοί της να είναι δικαιούχοι του τοπικού προγράμματος Leader ή να έχουν
υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Εφόσον ο υποψήφιος είναι
συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα
3.12 Ο υποψήφιος δεν είναι (ή και δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση της
πρόσκλησης) μέλος του Δ.Σ., του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής Δομής
της ΟΤΔ ή/και δεν είναι σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού αυτών ή/και δεν αποτελεί παρένθετο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτών.
3.13 Ο υποψήφιος δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι θα καλύψει την ιδιωτική συμμετοχή
που απαιτείται για την υλοποίηση της πρότασής του, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα.

ΌΧΙ

Δ/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Υπεύθυνη Δήλωση

L313-1 έως 4, L321,
L323, δράση L312-5

Υπεύθυνη Δήλωση

Ενότητα Β – Δ26

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης. Για όλα τα παραπάνω κριτήρια
επιλεξιμότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Στο παρόν παράρτημα περιλαμβάνονται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα το είδος της
πρότασης και την μορφή του υποψήφιου φορέα για την επιτυχή υποβολή της πρότασης.
Σημειώνεται ότι:


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ. Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ
ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ
ΥΠΟΜΕΤΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

ΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΛΩΝ

ΤΩΝ

ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ.
Για να μπορέσει η πρόταση ενός υποψήφιου φορέα να περάσει στο στάδιο της επιλογής (κριτήρια
επιλογής-βαθμολόγηση) πρέπει να καλυφθούν όλα ανεξαιρέτως τα κριτήρια επιλεξιμότητας που
αναφέρονται παρακάτω.
Ακολούθως παρατίθενται ορισμένες διευκρινίσεις που σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο κάλυψης των
επιμέρους κριτηρίων (δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν ανά περίπτωση) του ανωτέρω
πίνακα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1:
Η ΠΡΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ.

Δ1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.4 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής:

Αφορά τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Το κριτήριο
εξετάζεται για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην κατηγορία ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η
επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€.
Το παρόν Κριτήριο δεν εφαρμόζεται για τις δράσεις L313-1 έως 4 , L321 & L323
Για την κάλυψη του κριτηρίου δίνεται από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» σχετική
υπεύθυνη δήλωση.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2 :
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ.

Δ2

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1 Εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.

Το κριτήριο αξιολογείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση ενίσχυσης της πρότασης
κατά την υποβολή της στην Ο.Τ.Δ. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν 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 περιέλθει στο
πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δε γίνεται
δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι δυνατόν να παρατείνεται από την ΟΤΔ το πολύ μία
φορά

και

για

χρονικό

διάστημα

έως

ένα

μήνα

με

ταυτόχρονη

ενημέρωση

της

ΕΥΕ

ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα. Η εν λόγω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί έως ένα μήνα ακόμη σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, και μετά από έγκριση της ΕΥΕ ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα. Για την
παράταση τηρείται ο τρόπος δημοσίευσης της παρ. 5 του άρθρου 17 της με αρ. 401/2010 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Δ3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3 Η πρόταση συνοδεύεται από μελέτη βιωσιμότητας από την οποία να
προκύπτει κερδοφορία της επιχείρησης από το τρίτο έτος από την ολοκλήρωσή της.

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου εξετάζεται η μελέτη βιωσιμότητας του υποβληθέντος φακέλου
υποψηφιότητας.
Το παρόν Κριτήριο δεν εφαρμόζεται για τις δράσεις L313-1 έως 4, L321 & L323

Δ4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.5 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου στο οποίο προβλέπεται η
υλοποίηση της πρότασης.

Με το παρόν κριτήριο αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου , στο οποίο προβλέπεται η
υλοποίηση της πρότασης.
Το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται για την δράση L313-4.
Για την αξιολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται :
α) Τίτλοι κυριότητας:
1. συμβόλαιο πώλησης,
2. δωρεά,
3. γονική παροχή,
4. δικαστική απόφαση αναγνωριστική χρησικτησίας,
5. κληρονομική διαδοχή.
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β) πολυετές μισθωτήριο συμβόλαιο,
γ) σύμβαση χρησιδανείου,
δ) σύμβαση παραχώρησης χρήσης
ε) προσύμφωνο μεταβίβασης−αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ακινήτου, ή χρησιδανείου ή
παραχώρησης χρήσης και
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κατά περίπτωση την κατοχή ή χρήση κυρίως στις
περιπτώσεις 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 της 1ης δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή
προτάσεων. Για λοιπές επενδύσεις (βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ή και προμήθεια
εξοπλισμού) απαιτείται συμφωνητικό μίσθωσης ή επαγγελματικής μίσθωσης (για επιχειρήσεις),
θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ, ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της 1ης
δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων. Σε
κάθε περίπτωση που το συμφωνητικό έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει
συνταχθεί συμβολαιογραφικά. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα πρέπει να
τηρούνται για συμβάσεις χρησιδανείου ή συμβάσεις παραχώρησης χρήσης ή προσύμφωνα.
Στην περίπτωση υποβολής προσυμφώνου, κατά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ
δικαιούχου και ΟΤΔ θα ζητείται η προσκόμιση των οριστικών συμβολαίων ιδιοκτησίας ή
μίσθωσης (περιπτώσεις α έως και δ ανωτέρω) με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και
μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
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 ψιλό κύριο. 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 υποψηφιότητας θα πρέπει να υπάρχουν εκτός
από τα δικαιολογητικά συγκυριότητας του ακινήτου και αντίστοιχα δικαιολογητικά 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 οποιαδήποτε 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 πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους.
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Το ακίνητο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο, θα πρέπει κατά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης του δικαιούχου 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 που
χορηγήθηκε για την αγορά του ακινήτου επι του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση,



η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση πίστωσης που
χορηγήθηκε

για την συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οποία

εντάσσεται η προεγκριθείσα επένδυση,


η επενδυτική πρόταση αφορά στην τοποθέτηση εξοπλισμού ή ήπιες ενέργειες που
δεν συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο,



η προσημείωση υποθήκης ή η υποθήκη έχει εγγραφεί σε εξασφάλιση δανείου που
χορηγήθηκε μετά από φυσική καταστροφή.

Δ5

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.6 Η πρόταση είναι σύμφωνη με την περιγραφή, τους όρους και περιορισμούς
της προκηρυσσόμενης δράσης.

Για την εκπλήρωση του κριτηρίου εξετάζονται τόσο τα αναφερόμενα στο φάκελο υποψηφιότητας όσο
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
** Για δράση L313-1 : Βλέπε Ενημερωτικό οδηγό και το Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα , δράση
L313-1 – Αναλυτική περιγραφή της δράσης / κριτήρια χωροθέτησης (όροι και περιορισμοί) .

Δ6

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.7 Η πρόταση υλοποιείται εντός της περιοχής εφαρμογής της προκηρυσσόμενης
δράσης του τοπικού προγράμματος.

Για την κάλυψη του κριτηρίου εξετάζονται ο φάκελος υποψηφιότητας, και :
1. Τοπογραφικό διάγραμμα,
2. Τα αποδεικτικά κατοχής – χρήσης που απαιτούνται για την εκπλήρωση του κριτηρίου 2.5
ανωτέρω.

Δ7

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.8 Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν υπερβαίνει το
όριο που καθορίζεται στο ΠΑΑ για τη δράση στην οποία εντάσσεται

Το όριο του προϋπολογισμού για κάθε δράση, αναφέρεται στην αναλυτική περιγραφή της κάθε δράσης
στο Παράρτημα Ι: Ενημερωτικό Υλικό ως προς τις Προκυρυσσόμενες δράσεις.
Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός τις προτεινόμενης πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
οριζόμενα στην 401/10-3-2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , σχετικά με το
πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
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Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) αλλά και το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα της ΟΤΔ «Αναπτυξιακής
Ευβοίας Α.Ε».
Σημείωση : Υπάρχουν περιπτώσεις δράσεων που ο προτεινόμενος προϋπολογισμός στο εγκεκριμένο
τοπικό πρόγραμμα είναι μικρότερος από τον μέγιστο προϋπολογισμό που αναφέρεται στην ανωτέρω
Κ.Υ.Α.

Δ8

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.9 Για πρόταση εκσυγχρονισμού

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται :
1. Η επιχείρηση να διαθέτει την κατά περίπτωση νόμιμη άδεια λειτουργίας.
2. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενη ενίσχυση του ίδιου φυσικού αντικειμένου από Αναπτυξιακά
προγράμματα.
3. Στην περίπτωση προηγούμενης ενίσχυσης για το ίδιο φυσικό αντικείμενο εάν έχει παρέλθει
κατά την στιγμή υποβολής της αίτησης πενταετία (5) από την απόφαση πληρωμής του.
Το παρόν Κριτήριο δεν εφαρμόζεται για τις δράσεις L312-4 , L313-9.
Για την κάλυψη του κριτηρίου δίνεται από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» σχετική
υπεύθυνη δήλωση.

Δ9

KΡΙΤΗΡΙΟ 2.10 Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραμμα

Εάν η πρόταση αφορά στο υπομέτρο L123 εξετάζεται εάν έχει ενταχθεί το ίδιο ή συμπληρωματικό
φυσικό αντικείμενο στο μέτρο 123 του Άξονα 1 του Π.Α.Α 2007-2013.
Για την κάλυψη του κριτηρίου θα δοθεί από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» σχετική υπεύθυνη
δήλωση.

Δ10

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.11 Η πρόταση εφόσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης α) πληρεί τους
όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009, όπως ισχύει κάθε φορά, β) η
προβλεπόμενη δυναμικότητα (κλίνες) είναι σύμφωνη με την ΚΥΑ 401/10-3-2010, όπως ισχύει
κάθε φορά.

Η πρόταση εφ΄ όσον περιλαμβάνει υποδομές διανυκτέρευσης πρέπει υποχρεωτικά :
1. Να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009, όπως ισχύει κάθε
φορά.
2. Η προβλεπόμενη δυναμικότητα σε κλίνες να είναι σύμφωνη με την ΚΥΑ 401/10-3-2-2010,
όπως ισχύει κάθε φορά.
Το παρόν κριτήριο απαιτείται μόνο για τις δράσεις L311-1, L311-3 (για υποδομές
διανυκτέρευσης) και L313-5.
Για την κάλυψη του κριτηρίου εξετάζονται τα αρχιτεκτονικά σχέδια (Κατόψεις, Όψεις, Τομές,
Τοπογραφικό διάγραμμα, Διάγραμμά κάλυψης , Προεγκρίσεις Ε.Ο.Τ κ.λ.π) που περιλαμβάνονται στον
Φάκελο Υποψηφιότητας.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.12 : Δράση L312-5 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από το
δικαιούχο της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου

Το παρόν κριτήριο αφορά μόνο την δράση L312-5 και εξετάζονται :
1. Καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού.
2. Ιδιωτικό συμφωνητικό για συνεργασία.
Κατά τα λοιπά για την δράση L312-5 πρέπει να ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 401/10-3-2-2010,
όπως ισχύει κάθε φορά περί κρίσιμης μάζας για την βιωσιμότητα του δικτύου των επιχειρήσεων.

Δ12

KΡΙΤΗΡΙΟ 2.13 Εφόσον η πρόταση αφορά αγρόκτημα, η έκταση στην οποία υλοποιείται
είναι τουλάχιστον 20 στρέμματα

Το παρόν κριτήριο αφορά μόνο την δράση L311-3 .
Για τη κάλυψη του κριτηρίου εξετάζονται :
1. Τα δικαιολογητικά του κριτηρίου 2.5 ανωτέρω.
2. Τοπογραφικό διάγραμμα.
3. Διάγραμμα κάλυψης.

Δ13

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.14 Η πρόταση αφορά ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται ο φάκελος υποψηφιότητας, τα αρχιτεκτονικά σχέδια, οι
αδειοδοτήσεις.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.15 Στην πρόταση δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.

Ο υποψήφιος επενδυτής έχοντας γνώση των συνεπειών του Νόμου συμπληρώνει την υπεύθυνη
δήλωση που χορηγείται από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε».

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους.

Στο συγκεκριμένο κριτήριο εξετάζονται :
1. Νόμιμη άδεια λειτουργίας από αρμόδια υπηρεσία (για λοιπές επιχειρήσεις).
2. Σήμα λειτουργίας Ε.Ο.Τ (για επιχειρήσεις διαμονής και διανυκτέρευσης).
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να μην συνιστούν προβληματική επιχείρηση
κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις
για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04) και της
παραγράφου 7 του άρθρου 1 του Καν (ΕΚ) 800/2008.

Το παρόν κριτήριο δεν εφαρμόζεται για τις δράσεις L313-1 έως και 4 , L321 , & L323.
Για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου προσκομίζονται :
1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό.
2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, καταστατικό.
3. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, Υπεύθυνη Δήλωση 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 διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
4. Στις περιπτώσεις Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε που έχουν συσταθεί 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 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 διάρκεια των
τελευταίων δώδεκα μηνών.
Για τις περιπτώσεις 1 και 3 θα δοθεί από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» σχετική υπεύθυνη
δήλωση.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.3 Η μορφή του υποψήφιου είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α
401/10-3-2010, όπως ισχύει κάθε φορά, και στη σχετική πρόσκληση.

Για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου προσκομίζονται :

1. Καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού ή σχέδιο καταστατικού, ΦΕΚ ορισμού
νόμιμου εκπρόσωπου,

2. Πίνακας μετόχων/εταίρων από ειδικό βιβλίο κατά την καταληκτική ημερομηνία,
3. Τελευταίος ισολογισμός, κ.λπ.,
4. Τελευταία Ε1, Ε3, Ε5 και Ε7
5. Αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ. Σε περίπτωση μετόχων Α.Ε. που λαμβάνουν μισθό, τη
σχετική εντολή της Γ.Σ.

6. 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. Για την υπεύθυνη δήλωση λαμβάνονται υπόψη τα
αναφερόμενα περί αυτής που ακολουθούν.
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7. 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 :

1. Αντλούν τουλάχιστον το 35% του ατομικού τους εισοδήματος 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 συνολικού
χρόνου απασχόλησης τους, ή

2. Αντλούν τουλάχιστον το 35% του ατομικού του εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες
(γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλην υπερπόντιας – δασικές
δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου) υπό τον όρο ότι
τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές –
κτηνοτροφικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και
παράλληλα δεν αφιερώνουν για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης χρόνο
μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης.

3. Να είναι Νέος Γεωργός στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης του μέτρου 112 "Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών" 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 στοιχείων της τελευταίας τριετίας, όπως εμφανίζονται στη βεβαίωση του
ασφαλιστικού τους ταμείου ή του φορέα εργασίας.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Νέος Γεωργός, 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, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφα βιβλιαρίων ασφάλισης που να
προκύπτει ο αριθμός των ασφαλιστικών 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 περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του υπομέτρου L311 θα πρέπει 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 (6) ανωτέρω.

ου ν.3874/2010 αποτελείται από:
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Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος γίνεται κατά έννοια
των άρθρων 2 και 3 της ΚΥΑ 134430/4-3-2011 (Φ.Ε.Κ 392Β/14-3-2011) ως εξής :
Το αγροτικό εισόδημα για τις ανάγκες εφαρμογής του ν.3874/2010 αποτελείται από :
α) Εισοδήματα που αποκτώνται από τις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης, στις οποίες
περιλαμβάνεται η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία, η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και
το στάδιο της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η
αγροτική εκμετάλλευση καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους.
β) Εισοδήματα που αποκτώνται από την θαλάσσια αλιεία και την αλιεία εσωτερικών υδάτων (εξαιρείται
ή υπερπόντια αλιεία), την σπογγαλιεία, την οστρακαλιεία, τη δασοπονία, την υδατοκαλλιέργεια και τη
θηραματοπονία.
γ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος μέχρι 100
KW.
δ) Εισοδήματα που προέρχονται από τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων δυναμικότητας έως 10
δωματίων.
ε) Εισοδήματα που προέρχονται από την παροχή αγροτικής εργασίας σε δασαρχεία και από την
αγροτική εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων.
στ) Οι αγροτικές ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις επί της παραγωγής.
Τα εισοδήματα που δεν προσμετρούνται στο αγροτικό εισόδημα για τη εφαρμογή της
προηγούμενης
παραγράφου, είναι αυτά που προέρχονται από: την απασχόληση σε εμπορικές επιχειρήσεις, βιοτεχνικές
και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ελευθέρια επαγγέλματα,μισθωτές υπηρεσίες και κάθε μορφής
εξαρτημένη εργασία, συντάξεις (κύριες, επικουρικές, αναπηρικές κ.α.).
Στο συνολικό εισόδημα, το οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό εισόδημα του άρθρου 2 της
απόφασης αυτής, δεν προσμετρώνται τα ακόλουθα:
(α) Εισόδημα από ακίνητα.
(β) Εισόδημα από κινητές αξίες π.χ. μερίσματα, προμερίσματα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια,
χρεόγραφα κ.α.
(γ) Τόκοι καταθέσεων.
(δ) Έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών οργάνων, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,
συνδικαλιστικών και αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς και αμοιβές και ποσοστά (εκτός
μισθού) των μελών του διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων.
(ε) Επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.4 Στον υποψήφιο μέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης δεν έχουν
επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας
σε σχέση με την υλοποίηση έργων.

Για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου θα δοθεί από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε» σχετική
υπεύθυνη δήλωση.
Στην περίπτωση των υπό σύσταση εταιριών το κριτήριο θα πρέπει να καλύπτεται από κάθε εταίρο.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.5 Ο υποψήφιος δεν είναι εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος ή υπάλληλος ΝΠΔΔ
κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός. Στην περίπτωση
προσωπικών εταιρειών (ατομικές , Ο.Ε , Ε.Ε ), ο περιορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Στην
περίπτωση λοιπών εταιρειών ( Α.Ε , Ε.Π.Ε ) , ο περιορισμός ισχύει για τον Πρόεδρο, το Δ/ντα
Σύμβουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο. Το κριτήριο δεν εξετάζεται στην περίπτωση
Συνεταιρισμών.

Το παραπάνω κριτήριο δεν εφαρμόζεται για τις δράσεις L313-1 έως και 4 , L321 , L322 ,
L323
Για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου προσκομίζονται :
1. Αντίγραφο Ε1.
2. Υπεύθυνη Δήλωση που δίδεται από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε».
3. ΦΕΚ ορισμού Νομίμου εκπροσώπου.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.6 Ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του κατά την υποβολή
της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών (ατομικές, Ο.Ε, Ε.Ε) ο περιορισμός
ισχύει για όλα τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες
Περιορισμένης Ευθύνης και τους Συνεταιρισμούς.

Το παραπάνω κριτήριο δεν εφαρμόζεται για τις δράσεις L313-1 έως και 4 , L321 , L322 ,
L323.
Για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου προσκομίζεται αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου.
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.7 Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την
υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο περιορισμός ισχύει για όλα
τα μέλη τους. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τις Ανώνυμες εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης
Ευθύνης και τους Συνεταιρισμούς.

Το παραπάνω κριτήριο δεν εφαρμόζεται για τις δράσεις L313-1 έως και 4 , L321 , L322 ,
L323.
Για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου προσκομίζεται αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή
διαβατηρίου (Όμοια με το παραπάνω κριτήριο 3.6).
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Δ22

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.9 Για φυσικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα πτώχευσης.

Για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο
υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό.
Η Υπεύθυνη δήλωση θα δοθεί από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε».

Δ23

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.10 Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.

Για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου προσκομίζονται :

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε πτώχευση, σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό,

2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, Υπεύθυνη Δήλωση 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 διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.
Οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις θα δοθούν από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε».

Δ24

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.11 Ο υποψήφιος δεν αποτελεί δικαιούχο του τοπικού προγράμματος και δεν
έχει υποβάλει περισσότερες της μιας προτάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης.
Εφόσον ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο, δεν μπορεί να αποτελεί εταίρο/μέτοχο νομικού
προσώπου που είναι δικαιούχος στο τοπικό πρόγραμμα Leader ή έχει υποβάλει πρόταση στο
πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Εφόσον ο υποψήφιος είναι εταιρεία, δεν μπορούν οι
εταίροι/μέτοχοί της να είναι δικαιούχοι του τοπικού προγράμματος Leader ή να έχουν
υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυξης. Εφόσον ο υποψήφιος είναι
συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο σε επίπεδο φορέα.

Το παραπάνω κριτήριο δεν εφαρμόζεται για τις δράσεις L313-1 έως και 4 , L321 , & L323.
Για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση που θα δοθεί από την ΟΤΔ
«Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε».

Δ25

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.12 Ο υποψήφιος δεν είναι
της πρόσκλησης) μέλος του Δ.Σ., του

(ή

και

δεν ήταν κατά την 1η δημοσίευση

Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων και της Υπηρεσιακής

Δομής της ΟΤΔ ή/και δεν είναι σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού αυτών ή/και δεν αποτελεί
παρένθετο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτών.
Για την κάλυψη του ανωτέρω κριτηρίου προσκομίζεται Υπεύθυνη δήλωση που θα δοθεί από την ΟΤΔ
«Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε».

«Ως παρένθετα φυσικά ή νομικά πρόσωπα νοούνται τα πρόσωπα που δρουν ιδίω ονόματι, αλλά για
λογαριασμό των ατόμων που εμπίπτουν στο σχετικό αποκλεισμό. 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 Προέδρου, Δ/ντα
Συμβούλου ή του Διαχειριστή. Αντίθετα, δε θεωρείται ότι δρουν ως παρένθετα νομικά
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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 Περιφέρεια, ΟΤΑ, Αναπτυξιακές ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι,
Επιμελητήρια κ.λπ.»

Δ26

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.13 Ο υποψήφιος δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι θα καλύψει την ιδιωτική
συμμετοχή που απαιτείται για την υλοποίηση της πρότασής του, σύμφωνα με το
χρηματοδοτικό σχήμα.

Για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση για την κάλυψη της
ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση της πρότασης σύμφωνα με το
χρηματοδοτικό σχήμα. Για ΟΤΑ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για κάλυψη ιδιωτικής
συμμετοχής. Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η ίδια συμμετοχή με βάση τα ανωτέρω θα
πρέπει να αποδεικνύεται από έναν τουλάχιστον από τους εταίρους.
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