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ΠΡΟΣ:  Υποψηφίους δικαιούχους 1ης πρόσκλησης 

 

ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση/Γνωστοποίηση οριστικών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της 

1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού 

χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 

τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 

του Πολυταμειακού Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Καβάλας 

 

Με το παρόν σας διαβιβάζουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των προτάσεων 

που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων 

έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη 

με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 

2014-2020 του Πολυταμειακού Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Νομού 

Καβάλας, όπως αυτοί προέκυψαν έπειτα από: 

 τα αποτελέσματα εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών. 

 τη δυνατότητα υπερδέσμευσης στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης μέχρι του 

ποσού των 2.929.620,00 € δυνάμει του υπ’ αριθ. 4635/09.09.2020 εγγράφου της 

Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. 

Α) Αποφάσεις Ένταξης 

Σημειώνεται ότι, με βάση το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του 

ΠΑΑ, οι Δικαιούχοι των Πράξεων που χαρακτηρίζονται ως «Παραδεκτές» θα 

πρέπει -προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες περαιτέρω και να υπογραφούν 

οι σχετικές Αποφάσεις Ένταξης- να προβούν άμεσα στις κάτωθι ενέργειες: 

 Να αποκτήσουν ΑΦΜ και να προσκομίσουν την έναρξη δραστηριότητας στην ΟΤΔ, 

εφόσον είχαν υποβάλλει αίτηση ως υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Για την απόδειξη 

της έναρξης δραστηριότητας θα χρειαστεί να προσκομισθούν: 



1. Έναρξη εργασιών taxisnet (από Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση taxisnet), εκτύπωση 

taxisnet με υφιστάμενους ΚΑΔ, εκτύπωση από taxisnet του νομίμου 

εκπροσώπου της εταιρείας) και  

2. Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρικού σχήματος (εφόσον προβλέπεται). 

 Να προσκομίσουν πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα 

πτώχευσης για τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, για τα νομικά πρόσωπα, να 

προσκομισθούν δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα λύσης, 

εκκαθάρισης ή πτώχευσης. 

 Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 

651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης 

πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών. Σε 

περίπτωση που έγινε χρήση Υπεύθυνης Δήλωσης για την απόδειξη του ως 

άνω ποσοστού κατά την αίτηση, απαιτείται έγκριση δανείου και με μορφή που 

δεν ενέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγγυήσεων 

ή επιδοτήσεων επιτοκίου, ή δανείου με ευνοϊκότερους όρους χορήγησης μέσω 

κάθε είδους χρηματοδοτικών εργαλείων.  

 Να προσκομίσουν εγκρίσεις δανείων, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί κατά 

την αίτηση στήριξης πρόθεση ή προέγκριση δανείου για την κάλυψη του συνόλου 

ή μέρους της ίδιας συμμετοχής τους. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά, για τις Αποφάσεις Ένταξης, θα πρέπει να 

προσκομισθούν στα γραφεία της ΟΤΔ σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες από τη 

δημοσιοποίηση του παρόντος πίνακα. 

Β) Υπογραφή Σύμβασης 

Επιπρόσθετα, και σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης 

και πριν την υπογραφή της Σύμβασης, οι Δικαιούχοι των Πράξεων που 

χαρακτηρίζονται ως «Παραδεκτές» θα πρέπει:  

 Να προσκομίσουν άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή απαλλακτικό αυτής. 

(εφόσον δεν προσκομίστηκαν με την αίτηση στήριξης) 

 Να προσκομίσουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του 

δικαιούχου, ήτοι: 

1. Όταν πρόκειται για γήπεδο/οικόπεδο ή/και ακίνητο ιδιοκτησίας του δικαιούχου:  

 Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. 

 Πιστοποιητικό μεταγραφής. 

 Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων. 

2. Όταν πρόκειται για μίσθωση γηπέδου/οικοπέδου ή/και ακινήτου: 

i. Μίσθωση ακινήτου για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη:   

 Συμβόλαιο μίσθωσης. 



 Πιστοποιητικό μεταγραφής. 

 Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων. 

ii. Μίσθωση ακινήτου για την οποία δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη:   

 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. 

 Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης 

ακίνητης περιουσίας (εκτύπωση από TAXISnet), η οποία θα πρέπει να 

έχει γίνει αποδεκτή από τους όλους τους συμβαλλόμενους. 

 Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων. 

 Σε περίπτωση εταιρειών, οι οποίες δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη ίδιας 

συμμετοχής με καταθέσεις σε εταιρικούς λογαριασμούς, να γίνει αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου. Για την απόδειξη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου να 

προσκομισθούν: 

1. Απόφαση διοικητικού οργάνου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 

επισύναψη του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας. 

2. Τραπεζικό έγγραφο που να πιστοποιεί την κατάθεση του ποσού στον εταιρικό 

λογαριασμό. 

3. Ανάρτηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ (εφόσον απαιτείται). 

Τα ως άνω δικαιολογητικά, για την Υπογραφή της Σύμβασης, θα πρέπει να 

προσκομισθούν στα γραφεία της ΟΤΔ σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 

από τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της 

Περιφέρειας ΑΜΘ. 

Οι υποχρεώσεις των επενδυτών των παραδεκτών προτάσεων, που 

αναφέρονται παραπάνω, δεν αφορούν στις προτάσεις που εμφανίζονται στον 

Πίνακα Κατάταξης ως «Παραδεκτή (Δεν εντάσσεται λόγω εξάντλησης της 

Δημόσιας Δαπάνης)». Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προτάσεις θεωρούνται ως 

επιλαχούσες προς ένταξη. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της 

ΟΤΔ επί της οδού Ύδρας 10 (Καβάλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Για την Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

Μιχαήλ Σκορδάς 

Γενικός Διευθυντής 


