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ΠΡΟ
Τποτηθίοςρ δικαιούσοςρ 1ηρ ππόζκληζηρ
ΘΕΜΑ: Αλαθνίλσζε/Γλσζηνπνίεζε οπιζηικών πινάκυν καηάηαξηρ ζην πιαίζην ηεο 1εο
πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ) ηδησηηθνύ ραξαθηήξα, ζην
πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 19 «Τνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ηνπηθώλ Κνηλνηήησλ
(CLLD/LEADER)», Υπνκέηξνπ 19.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ηνπ Τνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο
CLLD/LEADER ζηελ ΠΔ Τξηθάισλ.
Σαο θνηλνπνηνύκε ηνπο οπιζηικούρ πίνακερ καηάηαξηρ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ
ζην πιαίζην ηεο 1εο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ) ιδιυηικού
σαπακηήπα, ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 19 «Τνπηθή αλάπηπμε κε πξσηνβνπιία ηνπηθώλ Κνηλνηήησλ
(CLLD/LEADER)», Υπνκέηξνπ 19.2 ηνπ ΠΑΑ 2014-2020 ηνπ Τνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο CLLD/LEADER
ζηελ ΠΔ Τξηθάισλ, όπσο απηνί πξνέθπςαλ έπεηηα από ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο
ελδηθνθαλώλ πξνζθπγώλ, ηελ αλαθαηαλνκή πόξσλ δεκόζηαο δαπάλεο κεηαμύ ησλ ππνδξάζεσλ πνπ
εγθξίζεθε κε ην ππ. αξηζκ. 5504/23-10-2020 έγγξαθν ηεο ΔΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 θαη ηελ ππ. αξηζκ.
5505/23-10-2020 έγθξηζε πξνγξακκαηηθήο ππεξδέζκεπζεο δεκόζηαο δαπάλεο ύςνπο 6.125.180,00€.
Πποκειμένος να πποσυπήζει η διαδικαζία ένηαξηρ Ππάξευν ζηο Ππόγπαμμα
CLLD/LEADER, παπακαλούμε να ανηαποκπιθείηε άμεζα για ηην πποζκόμιζη (ηλεκηπονική
αποζηολή) ηυν παπακάηυ δικαιολογηηικών ανάλογα με είδορ ηηρ επένδςζηρ ζαρ και ηο
είδορ δικαιούσος:
Α) Αποθάζειρ Ένηαξηρ
Σεκεηώλεηαη όηη, κε βάζε ην ζεζκηθό πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Υπνκέηξνπ 19.2 ηνπ ΠΑΑ, νη Γηθαηνύρνη
ησλ Πξάμεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «Παξαδεθηέο» ζα πξέπεη -πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνύλ νη
δηαδηθαζίεο πεξαηηέξσ θαη λα ππνγξαθνύλ νη ζσεηικέρ Αποθάζειρ Ένηαξηρ- λα πξνβνύλ άκεζα
ζηηο θάησζη ελέξγεηεο:
1. Να πποζκομίζοςν αποδεικηικό καηοσήρ ιδιυηικών κεθαλαίυν πος ανηιζηοισούν
ηοςλάσιζηον ζηο 25% ηυν επιλέξιμυν δαπανών ηηρ ππάξηρ (Άξζξν 20 ηεο ΥΑ
13214/2017/ΦΔΚ Β4268/17 σο ηζρύεη), εθόζνλ έρνπλ αηηεζεί ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ηνπ
Άπθπος 14 ηος Καν (ΕΕ) απιθ. 651/2014. Η ηδησηηθή ζπκκεηνρή ηνπ δηθαηνύρνπ ηεο
ελίζρπζεο ζα αλέξρεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 25% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ, είηε κέζσ ηδίσλ πόξσλ
είηε κέζσ εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο θαη κε κνξθή πνπ δελ ελέρεη ζηνηρεία θξαηηθήο ελίζρπζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ εγγπήζεσλ επηδνηήζεσλ επηηνθίνπ, ή δαλείνπ κε επλντθόηεξνπο
όξνπο ρνξήγεζεο κέζσ θάζε είδνπο ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ.
2. Να πξνζθνκίζνπλ εγκπίζειρ δανείυν, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ππνβιεζεί θαηά ηελ αίηεζε
ζηήξημεο ππόθεζη ή πποέγκπιζη δανείος γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλόινπ κέξνπο ηεο ίδηαο
ζπκκεηνρήο ηνπο.
3. Να πξνζθνκίζνπλ ηελ εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αγποηών και Αγποηικών Εκμεηαλλεύζευν
(ΜΑΑΕ) όζν αλαθνξά ηελ ππνδξάζε 19.2.2.6.
4.

Να πξνζθνκίζνπλ πιζηοποιηηικά αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο
πξόζθαηεο έθδνζεο, πνπ ηεθκεξηώλνπλ όηη δελ ππάξρεη ζέκα πηώσεςζηρ για ηα θςζικά
ππόζυπα. Αληίζηνηρα, γηα ηα λνκηθά πξόζσπα, λα πξνζθνκηζζνύλ δηθαηνινγεηηθά πνπ
ηεθκεξηώλνπλ όηη δεν ςπάπσει θέμα λύζηρ, εκκαθάπιζηρ ή πηώσεςζηρ.

5.

Να αποκηήζοςν ΑΦΜ θαη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο, εθόζνλ είραλ
ππνβάιιεη αίηεζε σο ππό ίδξπζε επηρεηξήζεηο. Γηα ηελ απόδεημε ηεο έναπξηρ δπαζηηπιόηηηαρ
ζα ρξεηαζηεί λα πξνζθνκηζζνύλ:
 Έλαξμε εξγαζηώλ taxisnet (από Γ.Ο.Υ ή εθηύπσζε taxisnet), εθηύπσζε taxisnet κε
πθηζηάκελνπο ΚΑΓ, εθηύπσζε από taxisnet ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο) θαη
 Κσδηθνπνηεκέλν Καηαζηαηηθό εηαηξηθνύ ζρήκαηνο (εθόζνλ πξνβιέπεηαη).

6. Σε πεξίπησζε επέκηαζηρ δπαζηηπιόηηηαρ, λα πξνζθνκηζηεί εθηύπσζε taxisnet κε ηελ
πποζθήκη ηος νέος ΚΑΔ ηεο επέλδπζεο
7. Γηα ηεο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, λα πξνζθνκηζηεί πξόζθαηε εθηύπσζε taxisnet.
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Σα υρ άνυ δικαιολογηηικά, για ηιρ Αποθάζειρ Ένηαξηρ, θα ππέπει να αποζηαλούν
ηλεκηπονικά ζηην ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ζε επηά (7) ημεπολογιακέρ ημέπερ από ηη
δημοζιοποίηζη ηος παπόνηορ πίνακα.
ημειώνεηαι όηι: Λόγσ ησλ κέηξσλ ηεο παλδεκίαο COVID παξαθαιείζηε λα απνζηείιεηε κε
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ζην email ηεο ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ. kenakap@kenakap.gr ηα παπαπάνυ
έγγπαθα-δικαιολογηηικά θαη ςποσπεούζηε λα δηαηεξείηε θςζικό θάκελο ζηελ έδξα ηεο
επηρείξεζεο, κε ηα ππυηόηςπα έγγπαθα, άκεζα δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζνύλ.
Οη ππνρξεώζεηο ησλ επελδπηώλ ησλ παξαδεθηώλ πξνηάζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, δελ
αθνξνύλ ζηηο πξνηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Καηάηαμεο σο «Παπαδεκηή - Μη
διαθέζιμοι Πόποι». Οη αλσηέξσ πξνηάζεηο ζεσξνύληαη υρ επιλασούζερ ππορ ένηαξη.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο παξαθαινύκε απεπζπλζείηε ηειεθσληθά ζηελ ΟΤΓ
Αλαπηπμηαθή Τξηθάισλ ΑΑΔ ΟΤΑ - ΚΔΝΑΚΑΠ Α.Δ.
ςνημμένα: 1) Οξηζηηθόο πίλαθαο απνηειεζκάησλ
Γηα ηελ «Αλαπηπμηαθή Τξηθάισλ ΑΑΔ ΟΤΑ-ΚΔΝΑΚΑΠ ΑΔ»

Βάτνο Κνπηήο
Γελ. Γ/ληήο
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