Δικαιολογητικά για έργα Δημοσίου Χαρακτήρα (πλην ΟΤΑ)
2.5 Αποδεικνύεται η κατοχή ή η χρήση του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται η
υλοποίηση της πρότασης. (Δεν απαιτείται για το Μέτρο L313-4)
α) Τίτλοι κυριότητας :
1. συμβόλαιο πώλησης,
2. δωρεά,
3. γονική παροχή,
4. δικαστική απόφαση αναγνωριστική χρησικτησίας,
5. κληρονομική διαδοχή
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, διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών από την
ημερομηνία 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.

2.9 Για πρόταση εκσυγχρονισμού: (Υπ Δήλωση)
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.
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.
-Υπεύθυνη δήλωση
2.16 Στην πρόταση δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία.
-Υπεύθυνη δήλωση
3.1 Για υφιστάμενες επιχειρήσεις: να εξασφαλίζεται η νόμιμη λειτουργία τους.
- Άδεια λειτουργίας
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.
i. καταστατικό και τυχόν ΦΕΚ τροποποιήσεων αυτού ή σχέδιο καταστατικού,
ΦΕΚ ορισμού νόμιμου εκπρόσωπου,
ii. τελευταίος ισολογισμός, κ.λπ.,
iii. τελευταία Ε1, Ε3, Ε5 (φ12 για δήμους) και Ε7
iv. αναλυτική περιοδική κατάσταση ΙΚΑ. Σε περίπτωση μετόχων Α.Ε. που
λαμβάνουν μισθό, τη σχετική εντολή της Γ.Σ.
v. - απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους για υποβολή πρότασης.
vi. Για ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο καταστατικό τους να
προβλέπεται η υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα
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.
-Υπεύθυνη δήλωση
Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, το κριτήριο θα πρέπει να πληρείται από
κάθε εταίρο.
3.10 Για νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή
πτώχευσης, 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.
-Υπεύθυνη δήλωση (δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε
πτωχευτικό συμβιβασμό,
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)

Στην περίπτωση εταιρειών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας προσκομίζεται από τον
υποψήφιο υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται/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

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 πρότασής, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα.
Στην περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, η ίδια συμμετοχή με βάση τα ανωτέρω
θα πρέπει να αποδεικνύεται από όλους τους υποψήφιους εταίρους.

