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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 (ΠΑΑ) 

ΜΔΣΡΟ 19.2 ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (ΣΑΠΣοΚ) 

ΟΣΓ: ΣΡΙΥΩΝΙΓΑ Α.Δ. ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ 

α/α 

Περιγραθή κριηηρίοσ 
ΔΚΠΛΗΡΩΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Γικαιολογηηικά Σεκμηρίωζης 

  
  ΝΑΙ ΟΥΙ  

1 
Πιεξνχληαη φιεο νη γεληθέο θαη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ ΚΑΝ. (ΔΔ) 651/2014 θαη ηνπ 

εθαξκνδφκελνπ άξζξνπ 
   Αίηεζε ζηήξημεο 

2 Πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλ. Δ.Δ. 1407/2013    Αίηεζε ζηήξημεο 

3 
Δκπξφζεζκε ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη απνζηνιή ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηάζεζεο θαη 
ηνπ επηζπλαπηφκελνπ πιηθνχ ζηελ ΟΤΓ ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 

     
 αξ. πξση. ΟΤΓ, Αίηεζε Σηήξημεο, 

δηθαηνινγεηηθά 

4 Η πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε βησζηκφηεηαο.      Μειέηε Βησζηκφηεηαο 

5 
Η πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην ππφδεηγκα ηεο  αίηεζεο ζηήξημεο. 
     Αίηεζε ζηήξημεο 

6 
Απνδεηθλχεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο 

πξφηαζεο.  
     

Απνδεηθηηθά θαηνρήο ρξήζεο αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε, βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο, 

πηζηνπνηεηηθφ βαξψλ. 

7 

Η πξφηαζε είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο 
πξνθεξπζζφκελεο ππνδξάζεο. Μεηαμχ άιισλ ζα πξέπεη ν ζπλνιηθφο πξνηεηλφκελνο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ην φξην πνπ θαζνξίδεηαη ζην ΠΑΑ . 
Δηδηθφηεξα κέγηζηνο πξνυπνινγηζκφο πξάμεσλ θαη επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο 600.000€, ζε 

πεξίπησζε κε άπισλ πξάμεσλ θαη 100.000€ ζε πεξίπησζε άπισλ πξάμεσλ. Σε πεξίπησζε 
ρξήζεο ηνπ Καλ 1407/2013 απφ ηνλ δηθαηνχρν, ε ελίζρπζε  δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 

200.000€ Γεκφζηα Γαπάλε, ζπλαζξνίδνληαο θαη ηπρφλ εληζρχζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ή ζα 
ιεθζνχλ, απφ άιια κέηξα απφ ην θαζεζηψο de minimis, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηψλ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ ζε επίπεδν εληαίαο επηρείξεζεο. 

     
Αίηεζε ζηήξημεο, θαη Γήισζε de minimis 

(εθφζνλ απαηηείηαη)- Υπεχζπλεο Γειψζεηο 

α/α Περιγραθή κριηηρίοσ 
ΔΚΠΛΗΡΩΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

Γικαιολογηηικά Σεκμηρίωζης 

  



  ΝΑΙ ΟΥΙ  

8 
Η πξφηαζε αθνξά ζηελ πεξηνρή εθαξκνγήο ή πινπνηείηαη εληφο ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο ππν-δξάζεο ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο 
      

Αίηεζε ζηήξημεο, ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 

(αλ απαηηείηαη) 

9 

Γηα πξφηαζε εθζπγρξνληζκνχ (θπζηθφ αληηθείκελν): 

α) δελ έρεη ππάξμεη πξνεγνχκελε ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ αλαπηπμηαθά 
πξνγξάκκαηα, ή 

β) ζηελ πεξίπησζε πξνεγνχκελεο ελίζρπζεο γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν έρεη παξέιζεη θαηά 
ηε ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πεληαεηία απφ ηελ απφθαζε απνπιεξσκήο ηνπ. 

      Αίηεζε Σηήξημεο, Υπεχζπλε δήισζε 

10 
Η πξφηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε άιιν πξφγξακκα / θαζεζηψο ηεο 5εο 

πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ γηα ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν.  
      Αίηεζε Σηήξημεο , Υπεχζπλε δήισζε 

11 
Η πξφηαζε, εθφζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο: 
 πιεξεί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ΚΥΑ 2986/2-12-2016, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά 

      

Αίηεζε ζηήξημεο, δηάγξακκα δφκεζεο, 

αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, πίλαθαο κνξηνδφηεζεο 

(φπνπ απαηηείηαη) 

12 
Η πξφηαζε (είηε εθζπγρξνληζκνχ είηε ηδξχζεσο) αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθφ θπζηθφ 

αληηθείκελν. 
      

Αίηεζε ζηήξημεο, δηάγξακκα δφκεζεο, 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, έθζεζε ηεθκεξίσζεο 

ΑΜΔΑ (φπνπ απαηηείηαη), έγθξηζε 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ή Υ.Γ. 

13 Σηελ πξφηαζε δε δειψλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή ζηνηρεία.       Υπεχζπλε δήισζε 

14 Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηελ αίηεζε.       
Έλαξμε εξγαζηψλ taxisnet, Άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, ζήκα ΔΟΤ (γηα θαηαιχκαηα) 

15 

Γηα επηρεηξήζεηο: λα κελ ζπληζηνχλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ ρνξήγεζε ηεο 

ελίζρπζεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν Καλ.  (ΔΔ) 1407/2014 ή ν Καλ. (ΔΔ) 1305/2013 ή ην άξζξ. 

22 ηνπ Καλ. (ΔΔ) 651/2014, ην θξηηήξην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.  

      

Υπεχζπλε δήισζε (φπνπ απαηηείηαη). 
Γηθαηνινγεηηθά αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο 

επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΙΙ_3 

Οξηζκφο Πξνβιεκαηηθήο 

16 
Η κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΥΑ 13214/2017, φπσο 

ηζρχεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 
      

Αίηεζε ζηήξημεο, Γήισζε ζρεηηθά κε ηελ 
ηδηφηεηα ΜΜΔ, Καηαζηαηηθφ θηι, ζχκθσλα 

κε ηηο δηεπθξηλήζεηο, Απφθαζε ππνβνιήο 
πξφηαζεο, Σηνηρεία λνκίκνπ εθπξνζψπνπ 

17 
Σηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο 
θπξψζεηο γηα παξαβίαζε Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ ή Δζληθήο Ννκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ. 

      Υπεχζπλε δήισζε 



α/α 

Περιγραθή κριηηρίοσ 
ΔΚΠΛΗΡΩΗ 
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Γικαιολογηηικά Σεκμηρίωζης 

  
  ΝΑΙ ΟΥΙ  

18 
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο είλαη Γεκφζηνο Υπάιιεινο ή  εξγαδφκελνο ζε ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ, 
δηαζέηεη ζρεηηθή άδεηα απφ αξκφδην Υπεξεζηαθφ Σπκβνχιην ή  δελ θσιχεηαη απφ δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο ΝΙΠΓ.  Τν θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε Σπλεηαηξηζκψλ.  

      
Υπεχζπλε δήισζε, Άδεηα αξκφδηνπ νξγάλνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηεπθξηλίζεηο  

19 

Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο. 

Σηελ πεξίπησζε πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, ν πεξηνξηζκφο ηζρχεη γηα φια ηα κέιε ηνπο. Ο 
πεξηνξηζκφο δελ ηζρχεη γηα ηηο Αλψλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, ΙΚΔ θαη 

ηνπο Σπλεηαηξηζκνχο. 

      Αληίγξαθν ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ 

20 Γηα θπζηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζέκα πηψρεπζεο.       

Υπεχζπλε Γήισζε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. 

Καηά ηελ έληαμε ζα πξνζθνκηζζεί Βεβαίσζε 

απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή αξρή. 

21 Γηα λνκηθά πξφζσπα δηαζθαιίδεηαη φηη δελ ππάξρεη ζέκα ιχζεο, εθθαζάξηζεο ή πηψρεπζεο.       
Υπεχζπλε Γήισζε ζηελ αίηεζε ζηήξημεο. 

Καηά ηελ έληαμε ζα πξνζθνκηζζεί Βεβαίσζε 

απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή ή Γηθαζηηθή αξρή. 

22 

Γελ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζφηεξεο απφ κία αηηήζεηο ζηήξημεο αλά ΑΦΜ ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο 

ππνδξάζεο αλά ΤΠ γηα φιε ηελ πεξίνδν 2014-2020. 
 

      

Υπεχζπλε δήισζε, αξρείν ΟΤΓ, κε 

κνλνγξαθή ηνπ Σπληνληζηή ζηελ πξψηε 
ζειίδα ηεο αίηεζεο. 

23 

Ο  ππνςήθηνο  δελ  είλαη   (ή   θαη   δελ  ήηαλ  θαηά  ηελ  1ε δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο), 
κέινο ηνπ Υπεξεζηαθνχ Ππξήλα ηεο ΟΤΓ, ζηέιερνο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΤΓ, 

εθπξφζσπνο θνξέσλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο (ΔΓΠ), θαη κέινο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΤΓ. 

      

Υπεχζπλε δήισζε (φπνπ απαηηείηαη), 

κνλνγξαθή ηνπ Σπληνληζηή ζηελ πξψηε 
ζειίδα ηεο αίηεζεο. 

24 Ο  ππνςήθηνο δελ απνηειεί εμσρψξηα / ππεξάθηηα εηαηξεία.       Υπεχζπλε δήισζε. 

25 

Ο ππνςήθηνο απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ηδίαο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. 
Σε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ Άξζξνπ 14 ηνπ Καλ 651/2014 έρεη πξνζθνκηζηεί απνδεηθηηθφ 

θαηνρήο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην 25% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηεο πξάμεο. 

      
Σρεηηθή Βεβαίσζε Τξάπεδαο ή  Υπεχζπλε 

δήισζε. 

26 

Σην δηθαηνχρν δεν  έρνπλ επηβιεζεί πξφζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ, γηα παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα γηα:  Παξάβαζε 

«πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο (3 πξφζηηκα/ 3 έιεγρνη) 
ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξφζηηκα/ 2 έιεγρνη). 

      Υπεχζπλε δήισζε. 

27 
Γελ εθθξεκεί γηα ηνλ δηθαηνχρν εληνιή αλάθηεζεο εθδνζείζα βάζεη πξνεγνχκελεο απφθαζεο 
ηεο Δπηηξνπήο ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ).  

      
Υπεχζπλε δήισζε, Φνξνινγηθή 

ελεκεξφηεηα 

 


