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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3128
26 Νοεμβρίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής από
την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
Τύπου Β΄ Ιεράπετρας στη Διεύθυνση Χωροθεσίας
και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομη−
χανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της βε−
βαίωσης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του
προβλεπόμενου από την διάταξη της παρ. 5 του
άρθρου 45 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) ποσού....
1
Τροποποίηση της αριθμ. 1577/22−7−2010 υπουργικής
απόφασης σχετικά με τις Λεπτομέρειες εφαρμογής
και το σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξο−
να 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ). .........................................................
2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ/Α.6/8/12260/793
(1)
Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής από
την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύ−
που Β΄ Ιεράπετρας στη Διεύθυνση Χωροθεσίας και
Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανί−
ας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της βεβαίωσης
κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του προβλεπό−
μενου από την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 του
Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) ποσού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) «Απλοποίηση της αδει−
οδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 47 παρ. 1, το άρθρο
63 παρ.2, και το άρθρο 45 παρ. 4, καθώς και τις διατάξεις
του Ν. 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περι−
οχές και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 254/Α/97) και ειδικότερα
το άρθρο 5 αυτού.
2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

3. Το Π.Δ. 84/2012 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών»,
το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με−
ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και το Π.Δ. 86/2012
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (141/Α).
4. Το Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄/1986) «Σύσταση και Οργάνω−
ση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 396/1989
(ΦΕΚ 172 Α΄/1989) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας», το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α΄/1995) «Συμπλή−
ρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/1989».
5. Την υπουργική απόφαση 30376/Δ106721/2012 (ΦΕΚ
2094/Β/6−7−2012) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, και
Δικτύων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών,
και Δικτύων Aθανάσιο Σκορδά.
6. Την υπ’ αριθμ. Φ/Α/6.8/4847/375/2−5−2012 (ΦΕΚ 1464 Β)
κοινή υπουργική απόφαση «περί έγκρισης ανάπτυξης του
Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Ιεράπετρας στη θέση
Κρεμαστά στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιεράπετρας της
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης».
7. Την υπ’ αριθμ. ΓΓΒ/12260/793/25−10−2012 αίτηση της
εταιρείας «Βιομηχανικό Πάρκο Ιεράπετρας Κρήτης Α.Ε.»
για την χορήγηση τρίμηνης παράτασης της προθεσμίας
υποβολής από την Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού
Πάρκου Τύπου Β΄ Ιεράπετρας στην Διεύθυνση Χωροθεσίας
και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων της βεβαίωσης κατάθεσης
του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου, ίσου με το κατώτερο
δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
των έργων υποδομής, όπως περιγράφονται στα σχέδια
που περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.
8. Το από 1−11−2012 ενημερωτικό σημείωμα και την εισή−
γηση της Υπηρεσίας προς τον Υφυπουργό.
9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του οικείου ΟΤΑ,
αποφασίζουμε:
Την χορήγηση, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 45 του
Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄), παράτασης διάρκειας τριών (3)
μηνών της προθεσμίας υποβολής από την Εταιρεία Ανά−
πτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ Ιεράπετρας στη
Διεύθυνση Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
της βεβαίωσης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του
προβλεπόμενου από την παραπάνω διάταξη ποσού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. 16254
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 1577/22−7−2010 υπουργικής από−
φασης σχετικά με τις Λεπτομέρειες εφαρμογής και
το σύστημα εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013 (ΠΑΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κώδικας Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τα άρθρα 37, εδάφιο β και 44 του Ν. 3614/2007 «Διαχεί−
ριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3−
12−2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10,
παράγραφος 22 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31−3−2010).
3. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141/21−6−2012).
4. Το Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/26−8−1988) «Οργανισμός
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την απόφαση της Επιτροπής Ε(2007)6015/29−11−2007
για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2007−
2013 (CCI No 2007GR06RPO001), όπως ισχύει κάθε φορά,
καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν
τροποποίηση της παραπάνω απόφασης.
6. Την αριθμ. 324005/9−9−2008 (ΦΕΚ 1886/β/12−9−2008)
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προ−
σωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.
7. Την αριθμ. 135073/3−2−2011 (ΦΕΚ 315/25−2−2011) απόφα−
ση τροποποίησης της αριθμ. 324005/9−9−2008 (ΦΕΚ 1886/
β/12−9−2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για την αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και
κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013.
8. Την αριθμ. 10851/25−11−2008 (ΦΕΚ 2456/Β/2−12−2008)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στην Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Πρωτοβουλίας LEADER+ που μετονομά−
στηκε και αναδιαρθρώθηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχεί−
ρισης LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007−2013 (νυν ΕΥΕ ΠΑΑ – Διαφοροποίηση)
με την αριθμ. 324005/9−9−2008 κοινή υπουργική απόφαση.
9. Την αριθμ. 262065/19.02.2009 (ΦΕΚ 327/Β/23.02.2009)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Ορ−
γανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α.
στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης LEADER του ΠΑΑ.

10. Την αριθμ. 10480/22−08−2012 (ΦΕΚ 400/ΥΟΔΔ/
23.08.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την
οποία διορίζεται ο Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος του Στε−
φάνου στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της
κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των
υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
11. Την αριθμ. 401/10−3−2010 (ΦΕΚ Β355) κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με
το πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007−2013 (ΠΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά, και ιδίως το
άρθρο 29 αυτής.
12. Την με αριθμ. 8932/22−9−2008 (ΦΕΚ 2153/Β/16.10.2008)
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων για τη θέσπιση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
του ΠΑΑ 2007−2013 (ΣΔΕ), όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Την υπ’ αριθμ. 1577/22−7−2010 (ΦΕΚ 1133/Β/23.7.2010)
υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί με τις
2463/01−04−2011 και 3751/16−3−2012 όμοιες και ισχύει,
14. Τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα της 6ης Συνε−
δρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013, η
οποία έλαβε χώρα την 14η Ιουνίου 2012.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ−
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η αριθμ.
1577/22−7−2010 υπουργική απόφαση σχετικά με τις Λε−
πτομέρειες εφαρμογής και το σύστημα εποπτείας και
ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ) ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Όπου στο κείμενο της υπουργικής απόφασης που τρο−
ποποιείται γίνεται αναφορά σε «ΕΥΕ ΠΑΑ Διαφοροποίηση»
νοείται η «ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα» αντίστοιχα.
Άρθρο 3
Η 2η παράγραφος του άρθρου 6 «Διοικητικός έλεγχος
αιτημάτων μερικής πληρωμής μέτρου 431», αντικαθίσταται
ως εξής
«Η υλοποίηση των δαπανών του μέτρου 431 παρακο−
λουθείται μέσω των Βεβαιώσεων Υλοποίησης Δαπανών
οι οποίες συντάσσονται από την ΟΤΔ και αποστέλλονται
στην ΕΥΕ ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με το άρ−
θρο 21 της κοινής υπουργικής απόφασης 401/13−3−2010
όπως ισχύει κάθε φορά»
Άρθρο 4
Η 1η και η 2η παράγραφος του άρθρου 7 «Σύστημα
εποπτείας − Έλεγχοι» αντικαθίστανται ως εξής:
1. Το Σύστημα Εποπτείας που εφαρμόζεται, σύμφωνα με
το άρθρο 28στ του Καν (ΕΚ) 65/2011 που αντικατέστησε
τον Καν (ΕΚ) 1975/2006, στο πλαίσιο του μέτρου 41 των
τοπικών προγραμμάτων, περιλαμβάνει δειγματοληπτι−
κούς διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων ενίσχυσης
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και των αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων, καθώς και
τακτικούς ελέγχους.
2. Η ΕΥΕ ΠΑΑ πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς διοικη−
τικούς ελέγχους επί της διαδικασίας και των αποτελεσμά−
των αξιολόγησης και σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των
προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί από την ΟΤΔ και ανά
απόφαση ΕΔΠ επί της αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο
18 παράγραφος 5 της κοινής υπουργικής απόφασης 401/10−
3−2010. Στις περιπτώσεις που κριθεί σκόπιμο, το δείγμα
μπορεί να αυξηθεί. Οι ως άνω αποφάσεις της ΕΔΠ δεν μπο−
ρούν να υπερβαίνουν σε πλήθος τις δύο(02) ανά προκήρυξη.
Άρθρο 5
Τα σημεία 2 και 10 της παραγράφου 2 του άρθρου 9
«Τήρηση δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων» τροπο−
ποιούνται ως εξής:
«2. Οι Βεβαιώσεις Υλοποίησης Δαπανών του Μέτρου 431».
«10. Τιμολόγια για την είσπραξη της ενίσχυσης»
Άρθρο 6
Στο Παράρτημα Ι «Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων» η παρά−
γραφος 6.5 του άρθρου 6 «Χρόνος και Τόπος υποβολής
προτάσεων» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι δυνα−
τόν 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 Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 355/Β/30.3.2010), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει».
Άρθρο 7
Στο Παράρτημα Ι «Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων» το άρθρο
10 «Ένταξη έργου στον Άξονα 4 του ΠΑΑ – Υπογραφή
σύμβασης με την Ο.Τ.Δ.» τροποποιείται ως εξής:
Α) Η παράγραφος 10.4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να εξασφα−
λίζεται η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας 2.5, 2.10,
3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.9, 3.10, 3.12 (ενώ η πλήρωση του κριτηρίου
επιλεξιμότητας 3.13 θα ελέγχεται σε κάθε αίτημα πληρω−
μής του τελικού δικαιούχου, σε σχέση με την αντίστοιχη
ιδία συμμετοχή) Για το λόγο αυτό, υποβάλλονται τα αντί−
στοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω,
τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, ακριβή αντίγραφα
ή νομίμως επικυρωμένα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις περί μη
πτώχευσης, λύσης και εκκαθάρισης θα πρέπει να αντικα−
τασταθούν από τα σχετικά πιστοποιητικά, ως ακολούθως:
α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρ−
χής, έκδοσης μεταγενέστερης της ημερομηνίας έκδοσης
της απόφασης Ένταξης του έργου από την ΕΥΕ ΠΑΑ
Ανταγωνιστικότητα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
δικαιούχος δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό,
β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πιστοποιητικό αρμό−
διας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης μεταγενέστε−
ρης της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης Ένταξης του
έργου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο δικαιούχος δεν έχει λυθεί, δεν τελεί υπό
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κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής εκκαθάρισης. Διευκρινίζεται ότι επί ημεδαπών ανω−
νύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά λύσης
και εκκαθάρισης, εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία της
Περιφερειακής Ενότητας, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Επί ημεδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό λύ−
σης και εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της επιχείρησης.»
Β) Προστίθεται παράγραφος 10.8 ως εξής:
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος πρέπει
να υποβάλει Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης
(έκδοσης μεταγενέστερης της ημερομηνίας έκδοσης της
απόφασης Ένταξης του έργου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Αντα−
γωνιστικότητα) εκ του οποίου να προκύπτει πως δεν έχει
αμετάκλητα καταδικαστεί για αδίκημα που σχετίζεται με
την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό
αδίκημα. Στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών, ο πε−
ριορισμός ισχύει για όλα τα μέλη τους. Στην περίπτωση
λοιπών Νομικών Προσώπων, ο περιορισμός ισχύει για τον
Πρόεδρο ή/και το Δ/ντα Σύμβουλο ή/και το διαχειριστή
ή/και το νόμιμο εκπρόσωπο (ΦΕΚ νομίμου εκπροσώπου).
Γ) Προστίθεται παράγραφος 10.9 ως εξής:
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιούχος (αναφο−
ρικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς) θα πρέπει να υποβάλει
κατά περίπτωση τα ακόλουθα δικαιολογητικά (έκδοσης
μεταγενέστερης της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης
Ένταξης του έργου από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα),
• συμβόλαιο μεταβίβασης−αγοραπωλησίας ή μίσθωσης
ή σύμβαση χρησιδανείου ή παραχώρησης χρήσης αντί−
στοιχα στην περίπτωση που προσκομίσθηκε προσύμφωνο.
• πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και μεταγραφής από το
αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
Άρθρο 8
Το Παράρτημα ΙΙ «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής
πράξεων» τροποποιείται ως εξής:
Α) Το κριτήριο επιλεξιμότητας πράξης 3.8 καταργείται.
Β) Το κριτήριο επιλεξιμότητας πράξης 3.11 τροποποιείται
ως εξής:
Ο υποψήφιος δεν αποτελεί δικαιούχο του τοπικού προ−
γράμματος 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 υποβά−
λει πρόταση στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προκήρυ−
ξης. 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 υπο−
ψήφιος είναι συνεταιρισμός, το κριτήριο εξετάζεται μόνο
σε επίπεδο φορέα
Γ) Το κριτήριο επιλεξιμότητας πράξης 3.13 τροποποι−
είται ως εξής:
Ο υποψήφιος δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι θα
καλύψει την ιδιωτική συμμετοχή που απαιτείται για την
υλοποίηση της πρότασής του, σύμφωνα με το χρηματο−
δοτικό σχήμα.
Άρθρο 9
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του Τμήματος
«Παρατηρήσεις επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας» του
Παραρτήματος ΙΙ «Κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής
πράξεων» αντικαθίσταται ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρότασης (κρι−
τήριο 2.5) μπορούν να γίνουν αποδεκτά:
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 μίσθω−
σης ακινήτου, ή χρησιδανείου ή παραχώρησης χρήσης και
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει κατά πε−
ρίπτωση 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 τουλά−
χιστον 20 ετών από την ημερομηνία της 1ης δημοσίευσης
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβο−
λή 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 υπο−
βολή προτάσεων. Σε κάθε περίπτωση που το συμφωνητικό
έχει συνολική διάρκεια άνω των 9 ετών να έχει συνταχθεί
συμβολαιογραφικά. Αντίστοιχα, τα ανωτέρω χρονικά δια−
στήματα 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 ιδιοκτη−
σίας ή μίσθωσης (περιπτώσεις α έως και δ ανωτέρω) με
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας και μεταγραφής
από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

1. Τα σημείο (iii) και (vi) αντικαθίστανται ως εξής:
Α. «iii. τελευταίος ισολογισμός, κ.λπ.»
Β. «vi. 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 Επι−
τροπής. Για την υπεύθυνη δήλωση λαμβάνονται υπόψη τα
αναφερόμενα περί αυτής που ακολουθούν».

Άρθρο 10

Το τρίτο σημείο της εισαγωγής του τμήματος «4. Τεχνι−
κά Χαρακτηριστικά και Προϋπολογισμός Προτεινόμενου
Έργου» του Παραρτήματος ΙΙΙ «Υποδείγματα Αιτήσεων Ενί−
σχυσης και φακέλων υποψηφιότητας» στα υποδείγματα
όλων των υπομέτρων αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προτεινόμενο κόστος των ενεργειών του προϋπολο−
γισμού θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς με βάση τις
σχετικές προσφορές που περιλαμβάνονται στο φάκελο
υποψηφιότητας».

Το σημείο (δ) της παραγράφου 2 των Παρατηρήσεων
επί των κριτηρίων επιλεξιμότητας αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Στις περιπτώσεις ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ που έχουν συστα−
θεί 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 υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώ−
νεται/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».

Άρθρο 12
Στην παράγραφο 3 των παρατηρήσεων επί των κριτη−
ρίων στο 2ο εδάφιο ό,που αναφέρεται ποσοστό εισοδή−
ματος 50% τροποποιείται και ορίζεται στο 35%.
Άρθρο 13
Τροποποιείται η παράγραφος 6 των παρατηρήσεων επί
των κριτηρίων επιλεξιμότητας ως εξής:
«Για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής προσκομί−
ζεται υπεύθυνη δήλωση για την κάλυψη της ιδιωτικής συμ−
μετοχής που απαιτείται για την υλοποίηση της πρότασης
σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα. Για ΟΤΑ απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου για κάλυψη ιδιωτικής συμμετοχής»
Άρθρο 14
Τροποποιείται το τμήμα «Γ2.2 «Παραγωγή προϊόντων
ποιότητας»» της παραγράφου 10 των παρατηρήσεων επί
των κριτηρίων επιλογής ως εξής:
« −ιδιωτικά συμφωνητικά με παραγωγούς από τα οποία
θα προκύπτει η ποσότητά του προς διάθεση προϊόντος
στην επιχείρηση,
− βεβαιώσεις από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από τις οποίες
να προκύπτει ότι οι ανωτέρω παραγωγοί βρίσκονται σε
ζώνη ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ., πιστοποιητικά διαπιστευμένου ορ−
γανισμού ότι ο παραγωγός ακολουθεί πρόγραμμα ολο−
κληρωμένης διαχείρισης ή ειδικής εκτροφής ή παράγει
βιολογικά προϊόντα.»
Άρθρο 15

Άρθρο 16
Κατά τα λοιπά ισχύει η 1577/22−7−2011 υπουργική από−
φαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 11

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012

Τροποποιείται η παράγραφος 3 των παρατηρήσεων επί
των κριτηρίων επιλεξιμότητας ως εξής
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