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Δημόσια Δαπάνη
Σο ποσό της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 100.000.000,00 € και διατίθεται ως
εξής:
 80% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού από 100.000,00€ μέχρι
5.000.000,00€,
 20% των πόρων σε αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 5.000.000,00€ και
μέχρι 10.000.000,00€, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
Ποσό τουλάχιστον 17.857.142,00€ Δημόσιας Δαπάνης συνολικά θα διατεθεί
για χρηματοδότηση αιτήσεων ενίσχυσης του τομέα του γάλακτος, εφόσον
εγκριθούν σχετικά επενδυτικά σχέδια.

τόχος Μέτρου 123Α
Είναι η ενίσχυση επενδύσεων:

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

Α) που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που επενδύουν στη μεταποίηση και
εμπορία των γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι, συμβάλλοντας στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας τους, καθώς και
Β) Ι. στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων βασικών κλάδων γεωργικής
παραγωγής (π.χ. μέσω της κάλυψης της ελλειμματικότητας στη μεταποιητική υποδομή σε επίπεδο
νομού ή περιφέρειας, στη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών με παραγωγούς ),
II. στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των στηριζόμενων
επιχειρήσεων, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομίας,
ΙΙΙ. στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας ή προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης
"νησιώτικο" ή "ορεινό", φέρουν εθνικά σήματα πιστοποίησης,
ΙV. στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στη
βελτίωση της υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή,
V. στη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών και της καλής διαβίωσης
των ζώων,
VI. στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών (π.χ. εξαγωγική δραστηριότητα) για τα
γεωργικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια
της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο της ΚΟΑ.
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Οι επενδύσεις αφορούν:
1. Κρέας, µε επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδοµή, κυρίως εκσυγχρονισµούς και ιδρύσεις
µικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεµαχισµού – τυποποίησης και
παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και
υποπροϊόντων σφαγής (rendering).
2. Γάλα, µε επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούµενων
προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες
επεξεργασίας γάλακτος.
3. Αυγά – Πουλερικά, µε επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών ,
μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες
τεµαχισµού – τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών.
4. Μέλι, µε επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - συσκευασίας
μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το μέλι.
5. ηροτροφία και άλλα είδη, µε επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες
μεταποίησης σαλιγκαριών.
6. Δημητριακά, µε επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού,
αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ.
7. Ελαιούχα προϊόντα, µε επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισµούς και
συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια - συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.
8. Οίνος, µε επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισµούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις
µόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
9. Οπωροκηπευτικά,
µε
επενδύσεις
κυρίως
σε
επίπεδο
εμπορίας,
μεταποίησης
οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης
βρώσιμων ελιών.
10. Άνθη, µε επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εµπορίας ανθέων.
11. Ζωοτροφές, µε επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων,
παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγµάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων
ζωοτροφών, κ.λπ.
12. πόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, µε επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και
τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
13. Υαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, µε επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης είναι:


πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της "ύστασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003" σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. L124/36/20-5-03.



οι επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών
μικρότερο των 200 εκατ. €, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ του μέγιστου
ποσοστού του άρθρου 4, παράγραφος 1 της ΚΤΑ.



οι επιχειρήσει, ανεξαρτήτου μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του Καν.
(ΕΕ) αριθ. 229/2013, για τις οποίες προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης.
Οι δικαιούχοι ενίσχυσης πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες
μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπικές εταιρίες
εμπορικού νόμου, Αγροτικές υνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις, οι οποίες
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, που
τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης του σχεδίου.
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Η ενίσχυση παρέχεται σε δικαιούχους οι οποίοι πρέπει:












να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς
δραστηριότητες
να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων
γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την δίασωση και αναδιάρθρωση
προβληματικών επιχειρήσεων (Ε.Ε. C 244/1-10-04),
να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Υ.Α..,
να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα
υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα
υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Για
τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των επενδυτικών σχεδίων ισχύει η ανωτέρω δέσμευση,
να καταδεικνύουν τη φερεγγυότητα και την οικονομική τους βιωσιμότητα,
να περιγράψουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια
κεφάλαια ή και δανεισμό. ημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι
μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης,
να μη λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, εταιρειών αστικού δικαίου και
κοινοπραξίας,
να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

Δεν ενισχύονται οι επενδύσεις:
α) Για τη μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων που προέρχονται από Φώρες εκτός Ε.Ε.,
εκτός των περιπτώσεων προϊόντων που δεν παράγονται σε αυτές και χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20%
της συνολικής προτεινόμενης επεξεργασίας πρώτων υλών.
β) Για παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού.
γ) το επίπεδο λιανικού εμπορίου.
δ) Που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.
ε) Σων οποίων ο προϋπολογισμός της αίτησης ενίσχυσης είναι μικρότερος των 100.000€ ή
μεγαλύτερος των 10.000.000€, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.
στ) Οι οποίες έχουν ενισχυθεί ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια της ΚΟΑ όπως
αυτές εξειδικεύονται στους αντίστοιχους τομείς ενίσχυσης του Μέτρου, με την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων, που καθορίζονται σε αυτούς (Παράρτημα Α της Κ.Τ.Α.). Με στόχο την εξασφάλιση της
συμπληρωματικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής χρηματοδότησης καθώς και την
αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης μεταξύ πυλώνα I & II, ισχύουν οι διοικητικοί κανόνες που
περιλαμβάνονται στο Π.Α.Α..
ζ) Που αφορούν, στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους, παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης.
η) Τφιστάμενης δραστηριότητας σχετικής με την προτεινόμενη επένδυση οι οποίες στερούνται
νομιμοποιητικών εγγράφων λειτουργίας.
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Δαπάνες για τις οποίες παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες):

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

α) Ση διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
β) Σην κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
γ) Σην προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και
του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την
λειτουργία της μονάδας, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις
εθνικές διατάξεις.
δ) Σις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της
συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
ε) Σην αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του
γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων
οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
στ) Σην αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με
προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο πλαίσιο της
δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης
υποπροϊόντων σφαγής.
ζ) Σα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών,
συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
η) Σα απρόβλεπτα ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού της αίτησης
ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.
θ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος
(ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση
της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση) καθώς και οι δαπάνες κατασκευής και
ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου στην τοποθεσία υλοποίησης της
επένδυσης.
ι) Σην απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ).
ια) Σην αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών
υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού,
φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
ιβ) Σην κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 €.
ιγ) Σα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της
μονάδας.
ιδ) το πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ιδρύσεις σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού –
συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής
ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07,
(ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής αριθμ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη
δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.89/449/ΕΟΚ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/ΕΕ.
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Ποσοστά Παρεχόμενης Ενίσχυσης

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

Πολύ μικρές,
μικρές και
μεσαίες
επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που
απασχολούν
λιγότερους από
750 υπαλλήλους
ή έχουν κύκλο
εργασιών
μικρότερο των
200.000.000€

Περιφέρειες επιλέξιμες
για το στόχο
σύγκλισης

Περιφέρειες εκτός
στόχου σύγκλισης

Νησιά Αιγαίου
Πελάγους πλην Κρήτης

(τερεά Ελλάδα)

και Εύβοιας

Ποσοστό Ενίσχυσης

Ποσοστό Ενίσχυσης

Ποσοστό Ενίσχυσης

50%

40%

65%

Κλιμάκωση

Κλιμάκωση

Κλιμάκωση

Αιτήσεις
ενίσχυσης
επιλέξιμου
προϋπ/σμού
μέχρι
1.500.000€

50%

Για το τμήμα
επιλέξιμου
προϋπ/σμού
από
1.500.000€
μέχρι
3.000.000€

45%

Για το τμήμα
επιλέξιμου
προϋπ/σμού
από
3.000.000€
μέχρι
6.000.000€

40%

Για το τμήμα
επιλέξιμου
προϋπ/σμού
από
6.000.000€
μέχρι
10.000.000€

35%

Αιτήσεις
ενίσχυσης
επιλέξιμου
προϋπ/μου
μέχρι
6.000.000€

Για το τμήμα
επιλέξιμου
προϋπ/σμού
άνω των
6.000.000€ και
μέχρι
10.000.000€

40%

Ποσοστό ενίσχυσης
20%

μη κλιμακούμενο

μη κλιμακούμενο

ΘΕΡΙΟ

65%

2)Για το τμήμα
επιλέξιμου
προϋπ/σμού
από 1.500.000€
μέχρι 3.000.000€

60%

3) Για το τμήμα
επιλέξιμου
προϋπ/σμού
από 3.000.000€
μέχρι 6.000.000€

50%

35%

Ποσοστό ενίσχυσης
25%

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΣΚ 71304
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1)Αιτήσεις
ενίσχυσης
επιλέξιμου
προϋπ/σμού
μέχρι 1.500.000€
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4) Για το τμήμα
επιλέξιμου
προϋπ/σμού
από 6.000.000€
μέχρι 10.000.000€

ΥΑΞ. +30.2810.260377

35%
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Τποβολή αιτήσεων
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος του Π.Α.Α. της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων
πιστώσεων και δύνανται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους
ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.opekepe.gr , metro123a.dikaiomata.gr ,όπου θα λάβουν πρωτόκολλο προκειμένου
για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής , καθώς και της έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Γ.Δ., η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία έναρξης
περιόδου υποβολών είναι 30 Δεκεμβρίου 2013. Η αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλει ο δικαιούχος
πρέπει να έχει τη μορφή ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής μελέτης σύμφωνα με προδιαγραφές
που καθορίζονται με Απόφαση Τπουργού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α) Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού επιχείρησης ή αντίγραφο καταστατικού και
των τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους με μορφή εταιρείας.
β) Σίτλους ιδιοκτησίας οικοπέδου ή και εγκαταστάσεων όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η
επένδυση, είτε πρόκειται για νέα μονάδα ή μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση ήδη
υπάρχουσας μονάδας καθώς και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών. Κατά την αξιολόγηση της
αίτησης ενίσχυσης γίνονται αποδεκτές και οι περιπτώσεις μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων
με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης της συμβολαιογραφικής πράξης και
του πιστοποιητικού μεταγραφής, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι ετών από την υποβολή
της αίτησης, με τα δικαιολογητικά αποδοχής της απόφασης Προέγκρισης από το δικαιούχο.
γ) Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης,
καθώς επίσης και η υποβολή των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δ.Ο.Τ. ενός
εκάστου των εταίρων που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω των 10%. Εάν πρόκειται για νεοσύστατη
εταιρία υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Τ. των τριών (3) τελευταίων ετών,
ενός εκάστου των παραπάνω μετόχων.
δ) Τπεύθυνη δήλωση ότι:
 το ίδιο αντικείμενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση σε άλλο
μέτρο του Προγράμματος ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή στον αναπτυξιακό νόμο.
ε περίπτωση διαπίστωσης ότι το ίδιο αντικείμενο έχει υποβληθεί για ενίσχυση και σε άλλο
μέτρο του ΠΑΑ ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή στον αναπτυξιακό νόμο, η αίτηση
ενίσχυσης απορρίπτεται, ενημερώνεται εγγράφως ο φορέας του άλλου προγράμματος και
ο δικαιούχος της επένδυσης δε δύναται να υποβάλει άλλη αίτηση στο ΠΑΑ πριν την
παρέλευση
τριετίας
από
την
ημερομηνία
απόρριψης.

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ



τηρείται το άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και
έλλειψη διακρίσεων».

ε) Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση ενίσχυσης ικανοποιούνται οι όροι της
ανάκλησης.
στ) Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης. Είναι δυνατή η
προσκόμισή του δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην περίπτωση που
κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή του
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΣΚ 71304
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ζ) Σις απαραίτητες, κατά κατηγορία επένδυσης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή ισοδύναμα
απαλλακτικά έγγραφα, υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με την Εθνική και
Κοινοτική Νομοθεσία, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι δυνατή η προσκόμιση
των εν λόγω δικαιολογητικών δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, μόνο στην
περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα
για έκδοσή των από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
η) Αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων (προμετρήσεις).
θ) ε περίπτωση επέκτασης - εκσυγχρονισμού είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της ήδη
υπάρχουσας πολεοδομικής άδειας θεωρημένης (για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου), ακόμη και στις
περιπτώσεις που στην αίτηση ενίσχυσης δε ζητείται ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις.
ια) Σεχνικά σχέδια: τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης και κατόψεις, σχέδια διάταξης μηχανολογικού
εξοπλισμού με σχετικό υπόμνημα, τόσο της υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κατάστασης,
ανεξάρτητα από το είδος της επένδυσης, ακόμα και στις περιπτώσεις που αφορούν μόνο την
προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική και λειτουργική περιγραφή της
προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης. Είναι δυνατή η αναζήτηση πρόσθετων τεχνικών σχεδίων από τον
αιτούντα.
ιβ) Η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον δύο (2)
γραπτές προσφορές συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με αναφορά στα
τεχνικά χαρακτηριστικά του, για όλα τα στοιχεία των δαπανών για τα οποία ζητείται ενίσχυση.
ιγ) Η οικονομοτεχνική μελέτη πρέπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό μέλος του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου με βεβαίωση οικονομικής ενημερότητας από το ΓΕΩΣΕΕ για τους μελετητές-μέλη του
και, στις περιπτώσεις που το κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 500.000 €, από Οικονομολόγο
μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Με εκτίμηση,

ARC ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ

Λενακάκης Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
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