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ΘΕΜΑ: Αποστολή απόφασης ένταξης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 

έκδοση Απόφασης Χρηματοδότησης μεμονωμένων Πράξεων των εγκεκριμένων 

προς χρηματοδότηση αιτήσεων της Πρόσκλησης 63-CLLD .30 / ΑΑ ΟΠΣ 10774 με 

τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» της 

προτεραιότητας 4 για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 

2020". 

Η ΟΤΔ/ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» σας ενημερώνει ότι σε συνέχεια της έγκρισης των 

αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης, των αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων, της 

οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ των στοιχείων των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση αιτήσεων, 

της δημιουργίας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) των αντίστοιχων 

Τεχνικών Δελτίων Πράξης και της απόδοσης των σχετικών κωδικών MIS, εκδόθηκε η 

Απόφαση Ένταξης Πράξεων από την ΕΔΠ CLLD LEADER Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας, για το 

σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων της Πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020» για Ιδιωτικές επενδύσεις του 

Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (CLLD Αλιείας)» της 

Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής». 



 

Προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης υποχρεούστε εντός 

δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της παρούσας 

επιστολής (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ήτοι έως 22/02/2023, να 

μας αποστείλετε (κατά περίπτωση) τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 
 

1. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν ως υπό σύσταση ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προσκομίσουν: 

 την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος όπου να απεικονίζονται και οι δηλωθέντες ΚΑΔ 

επένδυσης (Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης & Επιχείρησης - ΚΑΔ από 

την υπηρεσία myAADE με εμφανή ημερομηνία πρόσφατης εκτύπωσης) 

 Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα δηλώνεται ο αριθμός IBAN του Επαγγελματικού 

Τραπεζικού Λογαριασμού (Λογαριασμός Πράξης) στον οποίο θα καταβάλλονται οι 

οικονομικές ενισχύσεις. 

 Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης & Επιχείρησης - ΚΑΔ από την υπηρεσία 

myAADE με εμφανή ημερομηνία πρόσφατης εκτύπωσης] 
 

 
2. Οι δικαιούχοι που υπέβαλλαν ως υπό σύσταση νομικά πρόσωπα/εταιρείες θα πρέπει 

να προσκομίσουν: 

 καταστατικό επικυρωμένο από το ΓΕΜΗ, στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση- 

Εκπροσώπηση. Το μετοχικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό 

της ιδίας συμμετοχής του χρηματοδοτικού σχεδίου. 

 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
 

 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου, όπου θα δηλώνεται και ο αριθμός IBAN του Επαγγελματικού 

Τραπεζικού Λογαριασμού (Λογαριασμός Πράξης) στον οποίο θα καταβάλλονται οι 

οικονομικές ενισχύσεις. Το ανωτέρω πρόσωπο (υπεύθυνος υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου) θα είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή του συνόλου των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους του φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 

 Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Νομικού Προσώπου & 

Επιχείρησης - ΚΑΔ από την υπηρεσία myAADE με εμφανή ημερομηνία πρόσφατης 

εκτύπωσης] 



 

3. Σύμβαση δανείου με την τράπεζα στις περιπτώσεις που το προβλέπει το 

χρηματοδοτικό σχήμα του επιχειρηματικού σχεδίου (όπου απαιτείται) 

4. Οριστικά ιδιωτικά συμφωνητικά επαγγελματικής μίσθωσης και αντίστοιχα μισθωτήρια 

taxisnet (με ημερομηνία αποδοχής) για τις περιπτώσεις υποβολής προσυμφώνων 

μακροχρόνιας μίσθωσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, σύμφωνα 

με το Άρθρο 12, Παρ. 18 της Πρόσκλησης. 

5. Επικαιροποιημένο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (Άρθρο 12, Παρ. 9 

της Πρόσκλησης) 
 

6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα 
 

7. Επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση de minimis σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της 

Πρόσκλησης (Άρθρο 7, Παρ. Β.8 και Άρθρο 12, Παρ. 11 της Πρόσκλησης) 

8. Επικαιροποιημένα πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων (Άρθρο 12, Παρ 19 και 

20 της Πρόσκλησης) 
 

 
Επιπλέον Δικαιολογητικά κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό που αναλογεί (μέσω 

του τραπεζικού Λογαριασμού Πράξης σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Πρόσκλησης). 

δικαιούχοι οφείλουν να καταθέσουν : 

i. Αποδεικτικό τραπέζης -με ημερομηνία έπειτα της απόφασης ένταξης- του τραπεζικού 

λογαριασμού (Λογαριασμό Πράξης) με τοποθετημένο ποσό ύψους: 

 τουλάχιστον του 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την 

κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης έως 

και 100.000 ευρώ 

 τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την 

κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης πάνω 

από 100.000 ευρώ. 

Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που 

προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή. 

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής θα γίνονται αποδεκτά και πλήρως εξοφλημένα 

παραστατικά που αφορούν αποκλειστικά δαπάνες υλοποίησης των έργων και τα οποία θα 

συνοδεύονται (κατά περίπτωση) από: 



 

 Συμφωνητικά εργολαβίας ή υπεργολαβίας για εκτέλεση τεχνικών έργων, Αναδόχου ή 

Προμηθευτή - Δικαιούχου, όπου προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θεωρημένα 

από ΔΟΥ κατά περίπτωση 

 Παραστατικά εξόφλησης τιμολογίων και εξοφλητικές βεβαιώσεις των προμηθευτών 
 

 Κατάσταση παρακρατούμενων φόρων 
 

 Αντίγραφα αποδεικτικά απόδοσης παρακρατούμενων φόρων στο Δημόσιο 
 

 Βεβαιώσεις προμηθευτών περί καινούριου και αμεταχείριστου εξοπλισμού με αναφορά 

στο serial number 

 Αντίγραφο του σχετικού λογιστικού βιβλίου από το οποίο προκύπτουν οι εγγραφές 

των υποβαλλόμενων παραστατικών 

 Αντίγραφο λογαριασμού τραπέζης δικαιούχου (αντίγραφο κίνησης λογαριασμού) & 

εκτύπωση επαγγελματικών λογαριασμών TAXISNET 

 Μητρώο Παγίων όπου θα αποτυπώνονται οι εν λόγω δαπάνες 
 

 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον ΕΦ ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης 

τον της απόφασης ένταξης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εφόσον 

απαιτηθεί ο ΕΦ δύναται να ζητήσει τα πρωτότυπα έγγραφα. 

 
 

Στη συνέχεια, ο Δικαιούχος μετά την παραλαβή του Σχεδίου της Απόφασης 

Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης, οφείλει να αποστείλει στον ΕΦ, εντός πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα IV υπεύθυνης δήλωσης), στην 

οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για 

την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την 

ολοκλήρωση υλοποίησής της. 

Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία διαβιβάζεται από τον ΕΦ 

στο Δικαιούχο της Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). 

Οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση χρηματοδότησης όπως έχει υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. 

Η αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επέχουν θέση 

κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών. 



 

 

Συνημμένα Αρχεία: 
 
 

1. Απόφαση Ένταξης Πράξεων 

2. ΥΔ παραρτήματος II 

3. ΥΔ παραρτήματος IV 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ 
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