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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Γ/Α ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1 Η πποηεινόμενη 
ππάξη είναι 
ζςμβαηή με 
ηοςρ κανόνερ 
επιλεξιμόηηηαρ 
πος ηίθενηαι 

1.1 Καλ. (ΔΚ) 1698/2005, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά     

1.2 Καλ. (ΔΚ) 1974/2006, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά     

1.3 Καλ. 800/2008 (γηα πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο) 
L123α, L313-2, 
L313-4, L321, 
L322, L323  

  

1.4 
ύζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (γηα πνιύ 
κηθξέο επηρεηξήζεηο) 

L313-2, L313-4, 
L321, L322, 
L323  

  

1.5 
Πξόγξακκα "Αγξνηηθή Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο 2007-
2013", Κεθάιαηα 5.3.3 θαη 5.3.4.1 όπσο ηζρύνπλ θάζε 
θνξά 

    

2 Η ππόηαζη πος 
ςποβάλλεηαι 
ηηπεί ηιρ 
πποϋποθέζειρ 
πος ηίθενηαι 

2.1 
Δκπξόζεζκε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο, 
ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ απνθιεηζηηθά θαη 
κόλν ζηελ ΟΣΓ Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΣΑ 

  Αξ. πξση. ΟΣΓ 

2.2 
Ο θάθεινο ππνςεθηόηεηαο έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα 
κε ην ππόδεηγκα. 

    

2.3 

Η πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από κειέηε βησζηκόηεηαο, 
από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη θεξδνθνξία ηεο 
επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ από ην ηξίην έηνο από ηελ 
νινθιήξσζή ηεο. 

L313-2, L313-4, 
L321, L322, 
L323  

Μειέηε βησζηκόηεηαο 

2.4 
Η πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από αλαιπηηθό 
πξνϋπνινγηζκό εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 
ζην ππόδεηγκα ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο. 

  
Φάθεινο 
ππνςεθηόηεηαο 

2.5 
Απνδεηθλύεηαη ε θαηνρή ή ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην 
νπνίν πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξόηαζεο. 

L313-4  Παπαηήπηζη 1 

2.6 
Η πξόηαζε είλαη ζύκθσλε κε ηελ πεξηγξαθή, ηνπο 
όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο ηεο πξνθεξπζζόκελεο 
δξάζεο. 

  

Φάθεινο 
ππνςεθηόηεηαο θαη 
ππνβιεζέληα 
δηθαηνινγεηηθά 

2.7 
Η πξόηαζε πινπνηείηαη εληόο ηεο πεξηνρήο 
εθαξκνγήο ηεο πξνθεξπζζόκελεο δξάζεο ηνπ 
ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

  

Φάθεινο 
ππνςεθηόηεηαο, 
ηνπνγξαθηθό 
δηάγξακκα, 
απνδεηθηηθά θαηνρήο - 
ρξήζεο (όπσο 
νξίδνληαη ζηε 
Παπαηήπηζη 1) 

2.8 
Ο ζπλνιηθόο πξνηεηλόκελνο πξνϋπνινγηζκόο ηεο 
πξόηαζεο δελ ππεξβαίλεη ην όξην πνπ θαζνξίδεηαη 
ζην ΠΑΑ γηα ηε δξάζε ζηελ νπνία εληάζζεηαη. 

  
Φάθεινο 
ππνςεθηόηεηαο 

2.9 

Γηα πξόηαζε εθζπγρξνληζκνύ:                                                
α) δελ έρεη ππάξμεη πξνεγνύκελε ελίζρπζε ηνπ ίδηνπ 
θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ από αλαπηπμηαθά 
πξνγξάκκαηα, ή                                                                       
β) ζηελ πεξίπησζε πξνεγνύκελεο ελίζρπζεο γηα ην 
ίδην θπζηθό αληηθείκελν έρεη παξέιζεη θαηά ηε ζηηγκή 
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πεληαεηία από ηελ απόθαζε 
απνπιεξσκήο ηνπ. 

  

Φάθεινο 
ππνςεθηόηεηαο, 
Τπεύζπλε Γήισζε 
θαη Παπαηήπηζη 4 

2.10 

Η πξόηαζε δελ έρεη εληαρζεί / νξηζηηθά ππαρζεί ζε 
άιιν πξόγξακκα / θαζεζηώο ηεο 4εο 
πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ γηα ην ίδην θπζηθό 
αληηθείκελν. H πξόηαζε, εθόζνλ αθνξά ζην 
ππνκέηξν L123 δελ έρεη εληαρζεί γηα ην ίδην ή 
ζπκπιεξσκαηηθό θπζηθό αληηθείκελν ζην κέηξν 123 
ηνπ Άμνλα 1 ηνπ ΠΑΑ. 

  
Τπεύζπλε Γήισζε 
θαη Παπαηήπηζη 4 

2.11 

Η πξόηαζε, εθόζνλ πεξηιακβάλεη ππνδνκέο 
δηαλπθηέξεπζεο: 
α) πιεξεί ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο ΚΤΑ 
2974/710/8-4-2009, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, 
β) ε πξνβιεπόκελε δπλακηθόηεηα (θιίλεο) είλαη 
ζύκθσλε κε ηελ ΚΤΑ 401/10-3-2010, όπσο ηζρύεη 
θάζε θνξά. 

Απαηηείηαη κόλν 
γηα ηηο δξάζεηο 
L311-1, L311-3 
(γηα ππνδνκέο 
δηαλπθηέξεπζεο) 
θαη L313-5 

Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, 
αδεηνδνηήζεηο 
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Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ Γ/Α ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

  

2.12 

Γηα ηε δξάζε L312-5 απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε 
απνηειεί ε εμαζθάιηζε από ην δηθαηνύρν ηεο 
απαηηνύκελεο θξίζηκεο κάδαο γηα ηε βησζηκόηεηα ηνπ 
δηθηύνπ, κε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ επηρεηξήζεηο. Από 
ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα 
πξέπεη ηνπιάρηζηνλ 5 ή ηα 2/3 ηνπ ζπλόινπ αλ 
αληηζηνηρνύλ ζε πεξηζζόηεξεο από 5 επηρεηξήζεηο λα 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ 
ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη 
κε ηνκείο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ 
Άμνλα 4.  

Απαηηείηαη κόλν 
γηα ηε δξάζε 
L312-5 

Καηαζηαηηθό ή ζρέδην 
θαηαζηαηηθνύ, ηδησηηθό 
ζπκθσλεηηθό γηα ηελ 
ζπλεξγαζία 

2.13 
Δθόζνλ ε πξόηαζε αθνξά αγξόθηεκα, ε έθηαζε ζηελ 
νπνία πινπνηείηαη είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 ζηξέκκαηα. 

Απαηηείηαη κόλν 
γηα ηε δξάζε 
L311-3 

Απνδεηθηηθά ρξήζεο - 
θαηνρήο (παξαηήξεζε 
1), ηνπνγξαθηθό, 
δηάγξακκα θάιπςεο 

2.14 

ην ππνκέηξν 322 απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο 
απνηεινύλ: 
α) ε ύπαξμε εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλνιηθήο 
ζεώξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο 
θαη αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνύ, 
β) ε πινπνίεζε εθηόο ραξαθηεξηζκέλσλ 
παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ. 

Απαηηείηαη κόλν 
γηα ην ππνκέηξν 
L322 

Μειέηε ζπλνιηθήο 
ζεώξεζεο, αηζζεηηθήο 
θαη ιεηηνπξγηθήο 
αλαβάζκηζεο θαη 
αλάδεημεο ηνπ 
νηθηζκνύ 

2.15 
Η πξόηαζε αθνξά νινθιεξσκέλν θαη ιεηηνπξγηθό 
θπζηθό αληηθείκελν. 

  

Φάθεινο 
ππνςεθηόηεηαο, 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, 
αδεηνδνηήζεηο 

2.16 
ηελ πξόηαζε δε δειώλνληαη ςεπδή θαη αλαιεζή 
ζηνηρεία. 

  Τπεύζπλε δήισζε 

3 Ο ςποτήθιορ 
δικαιούσορ πος 
ςποβάλλει ηην 
ππόηαζη έσει 
ηην 
απμοδιόηηηα 
και ηη 
δςναηόηηηα 
εκηέλεζηρ ηηρ 
ππάξηρ 

3.1 
Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα εμαζθαιίδεηαη ε 
λόκηκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

  
Άδεηα ιεηηνπξγίαο, 
ζήκα ΔΟΣ 

3.2 

Γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο: λα κελ ζπληζηνύλ 
πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ έλλνηα ησλ 
θνηλνηηθώλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ όζνλ αθνξά 
θξαηηθέο εληζρύζεηο γηα ηε δηάζσζε θαη 
αλαδηάξζξσζε πξνβιεκαηηθώλ επηρεηξήζεσλ (Δ.Δ. C 
244/1-10-04) θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 1 
ηνπ Καλ(ΔΚ) 800/2008. 

L313-2, L313-4, 
L321, L322, 
L323  

Παπαηήπηζη 2 

3.3 
Η κνξθή ηνπ ππνςήθηνπ είλαη ζύκθσλε κε ηα 
πξνβιεπόκελα ζηελ ΚΤΑ 401/10-3-2010, όπσο 
ηζρύεη θάζε θνξά, θαη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε. 

  Παπαηήπηζη 3 

3.4 

ηνλ ππνςήθην κέρξη θαη ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο 
πξόηαζεο δελ έρνπλ επηβιεζεί δηνηθεηηθέο θπξώζεηο 
γηα παξαβίαζε Κνηλνηηθώλ Καλνληζκώλ ή Δζληθήο 
Ννκνζεζίαο ζε ζρέζε κε ηελ πινπνίεζε έξγσλ. 

  
Τπεύζπλε δήισζε 
θαη Παπαηήπηζη 7 

3.5 

Ο ππνςήθηνο δελ είλαη ελ ελεξγεία Γεκόζηνο 
Τπάιιεινο ή ππάιιεινο ΝΠΓΓ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3528/2007, νύηε ζηξαηησηηθόο. ηελ 
πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο 
ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. ηελ πεξίπησζε ινηπώλ 
εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Πξόεδξν, ην 
Γ/ληα ύκβνπιν θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν. Σν 
θξηηήξην δελ εμεηάδεηαη ζηελ πεξίπησζε 
πλεηαηξηζκώλ. 

L313-2, L313-4, 
L321, L322, 
L323  

Δ1, ππεύζπλε 
δήισζε, ΦΔΚ 
λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 

3.6 

Ο ππνςήθηνο δελ έρεη ππεξβεί ην 65ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. ηελ 
πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο 
ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκόο δελ ηζρύεη 
γηα ηηο Αλώλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο 
Δπζύλεο θαη ηνπο πλεηαηξηζκνύο. 

L313-2, L313-4, 
L321, L322, 
L323  

Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο 
ή δηαβαηεξίνπ 

3.7 

Ο ππνςήθηνο έρεη ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο. ηελ 
πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν πεξηνξηζκόο 
ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. Ο πεξηνξηζκόο δελ ηζρύεη 
γηα ηηο Αλώλπκεο εηαηξίεο, ηηο Δηαηξίεο Πεξηνξηζκέλεο 
Δπζύλεο θαη ηνπο πλεηαηξηζκνύο. 

L313-2, L313-4, 
L321, L322, 
L323  

Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο 
ή δηαβαηεξίνπ 
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3.8 

Ο ππνςήθηνο επελδπηήο δελ έρεη ακεηάθιεηα 
θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ή γηα νηθνλνκηθό 
αδίθεκα. ηελ πεξίπησζε πξνζσπηθώλ εηαηξεηώλ, ν 
πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα όια ηα κέιε ηνπο. ηελ 
πεξίπησζε ινηπώλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ, ν 
πεξηνξηζκόο ηζρύεη γηα ηνλ Πξόεδξν ή/θαη ην Γ/ληα 
ύκβνπιν ή/θαη ην δηαρεηξηζηή ή/θαη ην λόκηκν 
εθπξόζσπν. 

  

Αληίγξαθν πνηληθνύ 
κεηξώνπ γεληθήο 
ρξήζεο, ΦΔΚ λνκίκνπ 
εθπξνζώπνπ 

3.9 Γηα θπζηθά πξόζσπα δελ ππάξρεη ζέκα πηώρεπζεο.   Παπαηήπηζη 2 (α) 

3.10 
Γηα λνκηθά πξόζσπα δελ ππάξρεη ζέκα ιύζεο, 
εθθαζάξηζεο ή πηώρεπζεο. 

  
Παπαηήπηζη 2 (α) & 
(γ) 

3.11 

Ο ππνςήθηνο δελ απνηειεί δηθαηνύρν ηνπηθνύ 
πξνγξάκκαηνο θαη δελ έρεη ππνβάιεη πεξηζζόηεξεο 
ηεο κηαο πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνθήξπμεο. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη θπζηθό 
πξόζσπν, δελ κπνξεί λα απνηειεί εηαίξν/κέηνρν 
λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ είλαη δηθαηνύρνο ζε ηνπηθό 
πξόγξακκα ή έρεη ππνβάιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνθήξπμεο. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο 
είλαη εηαηξεία, δελ κπνξνύλ νη εηαίξνη/κέηνρνη ηεο λα 
είλαη δηθαηνύρνη ηνπηθνύ πξνγξάκκαηνο ή λα έρνπλ 
ππνβάιεη πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πξνθήξπμεο. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο είλαη 
ζπλεηαηξηζκόο, ην θξηηήξην εμεηάδεηαη κόλν ζε 
επίπεδν θνξέα. 

L312-5, L313-2, 
L313-4, L321, 
L322, L323 

Τπεύζπλε Γήισζε 
θαη παξαηήξεζε 4 

3.12 

Ο  ππνςήθηνο δελ είλαη  (ή θαη δελ ήηαλ θαηά ηελ 1ε 
δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο) κέινο ηνπ Γ., ηνπ  
Δπηπέδνπ Λήςεο Απνθάζεσλ θαη ηεο Τπεξεζηαθήο 
Γνκήο ηεο ΟΣΓ ή/θαη δελ είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο α' 
βαζκνύ απηώλ ή/θαη δελ απνηειεί παξέλζεην θπζηθό 
ή λνκηθό πξόζσπν απηώλ. 

  
Τπεύζπλε Γήισζε 
θαη Παπαηήπηζη 5 

3.13 

Ο ππνςήθηνο παξνπζηάδεη ηεθκεξησκέλε δπλαηόηεηα 
θάιπςεο ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο (ίδηα θεθάιαηα θαη 
δαλεηζκόο) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξόηαζεο 
ζύκθσλα κε ην ρξεκαηνδνηηθό ζρήκα. 

  Παπαηήπηζη 6 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ ΓΙΑ ΘΔΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Σο παπαδεκηό ηηρ ππόηαζηρ αποηελεί απαπαίηηηη πποϋπόθεζη για 
να ξεκινήζει η διαδικαζία αξιολόγηζηρ. Για όλα ηα παπαπάνυ κπιηήπια επιλεξιμόηηηαρ, η απάνηηζη ππέπει να 
είναι θεηική (ΝΑΙ), διαθοπεηικά η ππόηαζη αποππίπηεηαι. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΣΩΝ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Γενικά 

1. Σα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά κπνξνύλ λα είλαη πξσηόηππα, αθξηβή αληίγξαθα ή λνκίκσο 
επηθπξσκέλα. ε πεξίπησζε ππνβνιήο θσηναληηγξάθσλ ζα πξέπεη επηπιένλ λα ππνβάιιεηαη 
ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη όηη "ηα θυηοανηίγπαθα πος πποζκομίδονηαι ζηο 
θάκελο ςποτεθιόηεηαρ είναι πιζηά ανηίγπαθα ηυν ππυηοηύπυν". 

2. Οη απαηηνύκελεο Τπεύζπλεο Γειώζεηο είλαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 
όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο είλαη 
λνκηθό πξόζσπν ηηο ζρεηηθέο Τπεύζπλεο Γειώζεηο πνπ αθνξνύλ ην ίδην ην λνκηθό πξόζσπν 
ππνγξάθεη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ. 

3. Γηθαηνινγεηηθά αιινδαπώλ ππνςεθίσλ, εθόζνλ εθδίδνληαη από αιινδαπή αξρή πξέπεη λα 
είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ιακβάλνληαη ππόςε. 
Δάλ ζε θάπνηα ρώξα βεβαηώλεηαη από νπνηαδήπνηε αξρή ηεο όηη δελ εθδίδεηαη θάπνην/θάπνηα 
από ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
αλσηέξσ, αληηθαζίζηαληαη από έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ ή, αλ νύηε απηή πξνβιέπεηαη, 
από Τπεύζπλε Γήισζή ηνπ ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή άιιεο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 
ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρώξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 
δηθαηνινγεηηθά θαη όηη ν ππνςήθηνο πιεξεί ηα θαηά ηα αλσηέξσ απαηηνύκελα. 

4. Τπνςήθηνη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα είλαη θαη ππό ζύζηαζε εηαηξείεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα 
θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο εμεηάδνληαη κε βάζε ην ζρέδην θαηαζηαηηθνύ πνπ ζα πξέπεη λα 
ππνβιεζεί. 

5. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξόηαζεο πνπ εκπίπηεη ζε πεξηζζόηεξα από έλα ππνκέηξα 
εθαξκόδνληαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο όισλ ησλ ππνκέηξσλ ζηα νπνία εκπίπηεη. 

Παπαηήπηζη 1 (Κπιηήπιο 2.5) 

Ωο πξνο ην ιδιοκηηζιακό καθεζηώρ ηεο πξόηαζεο κπνξνύλ λα γίλνπλ απνδεθηά: ηίηινη 
θπξηόηεηαο (ζπκβόιαην πώιεζεο, δσξεά, γνληθή παξνρή, δηθαζηηθή απόθαζε αλαγλσξηζηηθή 
ρξεζηθηεζίαο, θιεξνλνκηθή δηαδνρή θ.ιπ.), νη νπνίνη ζα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά από ην 
αξκόδην ππνζεθνθπιαθείν ηδηνθηεζίαο θαη κεηαγξαθήο, πνιπεηέο κηζζσηήξην ζπκβόιαην, ζύκβαζε 
ρξεζηδαλείνπ, ζύκβαζε παξαρώξεζεο ρξήζεο ή θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν απνδεηθλύεη θαηά 
πεξίπησζε ηελ θαηνρή ή ρξήζε θπξίσο ζηηο πεξηπηώζεηο αλππαξμίαο ηίηισλ γηα δεκόζηεο εθηάζεηο 
θαη γηα πξάμεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα.  

ηηο πεξηπηώζεηο κίζζσζεο θαη εθόζνλ ζηελ πξόηαζε πξνβιέπνληαη λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν κίζζσζεο κε δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ 20 εηώλ από ηελ 
εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο γηα έληαμε ζην ηνπηθό πξόγξακκα θαη πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο.  

Γηα ινηπέο επελδύζεηο (βειηίσζε θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ή θαη πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ) 
απαηηείηαη ζπκθσλεηηθό κίζζσζεο ή επαγγεικαηηθήο κίζζσζεο (γηα επηρεηξήζεηο), ζεσξεκέλν από 
ηε Γ.Ο.Τ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ην ζπκθσλεηηθό έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα άλσ ησλ 9 εηώλ λα έρεη ζπληαρζεί 
ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη λα έρεη κεηαγξαθεί ελ ζπλερεία ζην αξκόδην ππνζεθνθπιαθείν.  

Αληίζηνηρα, ηα αλσηέξσ ρξνληθά δηαζηήκαηα πξέπεη λα ηεξνύληαη γηα ζπκβάζεηο ρξεζηδαλείνπ ή 
ζπκβάζεηο παξαρώξεζεο ρξήζεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επελδπηήο είλαη ν επηθαξπσηήο, ν ςηιόο θύξηνο ζα πξέπεη λα 
ππνβάιιεη Τπεύζπλε Γήισζε όηη ζπκθσλεί θαη απνδέρεηαη ηελ πξνηεηλόκελε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ 
από ηνλ επηθαξπσηή.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο επελδπηήο είλαη ν ςηιόο θύξηνο, ν επηθαξπσηήο ζα πξέπεη λα 
ππνβάιιεη Τπεύζπλε Γήισζε όηη ζπκθσλεί θαη απνδέρεηαη ηελ πξνηεηλόκελε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ 
από ηνλ επηθαξπσηή Καη ζηηο δύν σο άλσ αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο δελ απαηηείηαη γηα ηνλ 
ππεπζύλσο δεινύληα λα εμεηαζζεί αλ πιεξνύληαη όια ηα ινηπά θξηηήξηα, πνπ αθνξνύλ ην θνξέα. 

ε πεξίπησζε ζπγθπξηόηεηαο ζην θάθειν ππνςεθηόηεηαο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εθηόο από ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπγθπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ θαη αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά πιήξνπο 
ρξήζεο/θαηνρήο ηνπ αθηλήηνπ από ηνλ ζπγθύξην πνπ είλαη ππνςήθηνο επελδπηήο ζύκθσλα κε όζα 
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξώηε παξάγξαθν αλσηέξσ.  
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Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπγθύξηνο είλαη αλήιηθνο, ζα πξέπεη ζην θάθειν ππνςεθηόηεηαο λα 
ππάξρεη δηθαζηηθή άδεηα ζηνπο θεδεκόλεο γηα νπνηαδήπνηε πξάμε κεηαβίβαζεο ή κίζζσζεο 
αθνξά ην ηδαληθό κεξίδην ηνπ αλειίθνπ. 

ηελ πεξίπησζε ππό ζύζηαζε εηαηξεηώλ, ε θαηνρή - ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ κε βάζε ηα αλσηέξσ ζα 
πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη από έλαλ ηνπιάρηζηνλ από ηνπο εηαίξνπο.  

Παπαηήπηζη 2 (Κπιηήπια 3.2, 3.9 και 3.10) 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ κπιηηπίος 3.2, θαζώο θαη ησλ κπιηηπίυν 3.9 θαη 3.10 πξνζθνκίδνληαη 
αλαιόγσο ηα αθόινπζα: 

α) Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη ν ππνςήθηνο δελ ηειεί ζε πηώρεπζε, ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο θαη ζε πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, 

β) ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, θαηαζηαηηθό, 

γ) ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία δειώλεηαη ν ππνςήθηνο δελ 
έρεη ιπζεί, δελ ηειεί ππό θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, θαη, επίζεο, 
όηη δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο εθθαζάξηζεο. 

δ) ζηηο πεξηπηώζεηο ΟΔ, ΔΔ θαη ΔΠΔ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί από ρξόλν κεγαιύηεξν ηεο ηξηεηίαο 
ππνβάιιεηαη ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκόο θαζώο θαη αθξηβή αληίγξαθα ησλ ζεσξεκέλσλ Ιζνδπγίσλ 
Γεληθώλ θαη Αλαιπηηθώλ Καζνιηθώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ δώδεθα κελώλ πξηλ 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο πξόζθιεζεο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ ηεξνύλ βηβιία Γ' θαηεγνξίαο.  

ηελ πεξίπησζε εηαηξεηώλ πνπ ηεξνύλ βηβιία Β' θαηεγνξίαο πξνζθνκίδεηαη από ηνλ ππνςήθην 
έλνξθε βεβαίσζε ζηελ νπνία βεβαηώλεηαη όηη δελ έρεη απνιεζζεί πάλσ από ην κηζό ηνπ θεθαιαίνπ 
θαη άλσ ηνπ ελόο ηεηάξηνπ ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δώδεθα κελώλ. 

Παπαηήπηζη 3 (Κπιηήπιο 3.3) 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ κπιηηπίος 3.3 πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε ηα αθόινπζα 
δηθαηνινγεηηθά: 

i. θαηαζηαηηθό θαη ηπρόλ ΦΔΚ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ ή ζρέδην θαηαζηαηηθνύ, ΦΔΚ νξηζκνύ 
λόκηκνπ εθπξόζσπνπ, 

ii. πίλαθαο κεηόρσλ/εηαίξσλ από εηδηθό βηβιίν θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, 

iii. ηειεπηαίνο ηζνινγηζκόο, βηβιία θ.ιπ., 

iv. ηειεπηαία Δ1, Δ3, Δ5 θαη Δ7 

v. αλαιπηηθή πεξηνδηθή θαηάζηαζε ΙΚΑ. ε πεξίπησζε κεηόρσλ Α.Δ. πνπ ιακβάλνπλ κηζζό, ηε 
ζρεηηθή εληνιή ηεο Γ.. 

vi. Τπεύζπλε Γήισζε όηη ε πθηζηάκελε επηρείξεζε είλαη πνιύ κηθξή ΜΜΔ ή όηη ε λέα 
επηρείξεζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα είλαη πνιύ κηθξή ΜΜΔ ζύκθσλα κε ηνλ Καλ (ΔΚ) 
800/2008 θαη ηε ζύζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. Η δήισζε δηακνξθώλεηαη ζύκθσλα 
κε ην ππόδεηγκα πνπ αθνινπζεί. 

vii. ηηο πεξηπηώζεηο ππνςήθησλ δηθαηνύρσλ ΟΣΑ ή Ννκηθώλ Πξνζώπσλ, απόθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπο γηα ππνβνιή πξόηαζεο. 

Ωο πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ ππνκέηξνπ L311, απηνί ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο αθόινπζεο 
πξνϋπνζέζεηο: 

 Αληινύλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ αηνκηθνύ ηνπο εηζνδήκαηνο από γεσξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
πνπ αζθνύληαη ζηα όξηα ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο θαη παξάιιεια δελ αθηεξώλνπλ γηα 
δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ησλ νξίσλ ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο πάλσ από 50% ηνπ ζπλνιηθνύ 
ρξόλνπ απαζρόιεζεο ηνπο, ή 

 Αληινύλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ αηνκηθνύ ηνπ εηζνδήκαηνο από αγξνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
(γεσξγία, θηελνηξνθία, αγξνηνπξηζκό, αγξνβηνηερλία, αιηεία - πιελ ππεξπόληηαο - δαζηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη δξαζηεξηόηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ) ππό ηνλ όξν όηη 
ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηνπ ζπλνιηθνύ ηνπ εηζνδήκαηνο πξνέξρεηαη από γεσξγηθέο - θηελνηξνθηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ αζθνύληαη ζηα όξηα ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπο θαη παξάιιεια δελ 
αθηεξώλνπλ γηα δξαζηεξηόηεηεο εθηόο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ρξόλν κεγαιύηεξν ηνπ 50% 
ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ απαζρόιεζεο. 
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 Να είλαη Νένο Γεσξγόο ζην πιαίζην ηνπ θαζεζηώηνο ελίζρπζεο ηνπ κέηξνπ 112 "Δγθαηάζηαζε 
Νέσλ Γεσξγώλ" ηνπ ΠΑΑ. 

Η πηζηνπνίεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ γεσξγνύ γίλεηαη από ηε ζύγθξηζε ησλ γεσξγηθώλ εηζνδεκάησλ 
κε ηα ζπλνιηθά αηνκηθά όπσο δειώλνληαη θαηά πεγή ζην εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα (κέζνο όξνο 
ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο).  

ε ό,ηη αθνξά ην ρξόλν εμσγεσξγηθήο απαζρόιεζεο, ππνινγίδεηαη από ην κέζν όξν ησλ 
εκεξνκηζζίσλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, όπσο εκθαλίδνληαη ζηε βεβαίσζε 
ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηνπο ηακείνπ ή ηνπ θνξέα εξγαζίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο είλαη Νένο Γεσξγόο, γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ηδηόηεηάο ηνπ ε 
ΟΣΓ απεπζύλεηαη ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 

ηηο ινηπέο πεξηπηώζεηο (Γεσξγόο θαηά θύξηα ή κεξηθή απαζρόιεζε) πξνζθνκίδνληαη: 

1. Δληαία Γήισζε Δθκεηάιιεπζεο ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο πξόηαζεο. 

2. Βεβαίσζε ζηνλ θιάδν θύξηαο αζθάιηζεο ηνπ ΟΓΑ ή ζε πεξίπησζε κε θύξηαο αζθάιηζεο ζηνλ 
ΟΓΑ, βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ή αληίγξαθα βηβιηαξίσλ αζθάιηζεο πνπ λα πξνθύπηεη ν 
αξηζκόο ησλ αζθαιηζηηθώλ ηνπ εκεξνκηζζίσλ ηα ηειεπηαία ηξία έηε 

3. Βεβαίσζε κόληκεο θαηνηθίαο από ηνλ νηθείν Γήκν.  

4. Αληίγξαθα εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ ή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ 
(Δ1) ζε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα. 

Οη ππνςήθηνη δηθαηνύρνη ηνπ ππνκέηξνπ L311 ζα πξέπεη επηπιένλ λα πξνζθνκίζνπλ Τπεύζπλε 
Γήισζε όηη ε πθηζηάκελε επηρείξεζε είλαη πνιύ κηθξή ΜΜΔ ή όηη ε λέα επηρείξεζε πνπ ζα 
δεκηνπξγεζεί ζα είλαη πνιύ κηθξή ΜΜΔ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ζεκείν (vi) αλσηέξσ. 

Παπαηήπηζη 4 (Κπιηήπια 2.9, 2.10 και 3.11) 

Σν θξηηήξην αμηνινγείηαη ιακβάλνληαο ππόςε θαη ην αξρείν ηεο ΟΣΓ εθόζνλ πξόθεηηαη γηα έξγν 
πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνίεζε ή πινπνηεί ε ΟΣΓ. 

Παπαηήπηζη 5 (Κπιηήπιο 3.12) 

Ωο παξέλζεηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα λννύληαη ηα πξόζσπα πνπ δξνπλ ηδίσ νλόκαηη, αιιά γηα 
ινγαξηαζκό ησλ αηόκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ζρεηηθό απνθιεηζκό.  

ηελ πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ, ζεσξείηαη όηη δξα σο παξέλζεην όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηό 
πξόζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζην ζρεηηθό πεξηνξηζκό κε πνζνζηό ίζν ή κεγαιύηεξν ηνπ 20% ή έρνπλ 
ηελ ηδηόηεηα ηνπ Πξνέδξνπ, Γ/ληα πκβνύινπ ή ηνπ Γηαρεηξηζηή.  

Αληίζεηα, δε ζεσξείηαη όηη δξνπλ σο παξέλζεηα λνκηθά πξόζσπα νη θνξείο πνπ εθπξνζσπνύληαη 
από ηα πξόζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζην ζρεηηθό πεξηνξηζκό θαη εμππεξεηνύλ ζπκθέξνληα ηνπ 
Γεκνζίνπ ή ζπιινγηθά ζπκθέξνληα ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, όπσο Ννκαξρία, ΟΣΑ, Αλαπηπμηαθέο 
ΟΣΑ, πλεηαηξηζκνί, ύιινγνη, Δπηκειεηήξηα θ.ιπ. 

Παπαηήπηζη 6 (Κπιηήπιο 3.13) 

Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε: 

 Βεβαίσζε ηξάπεδαο πνπ λα δειώλεη ην θαηαξρήλ ελδηαθέξνλ γηα δαλεηνδόηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηεο πξόηαζεο ζα θαιπθζεί κε δάλεην, 

 Βεβαηώζεηο θαηαζέζεσλ, 

 Μεηνρέο, νκόινγα, ινηπνί άπινη ηίηινη, 

 Πξνζύκθσλα πώιεζεο αθηλήησλ, 

 Γηα εηαηξείεο: 

- ηζνινγηζκνί θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο ή θνξνινγηθέο δειώζεηο ηειεπηαίαο θιεηζκέλεο 
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, από ηα νπνία λα πξνθύπηεη θεξδνθνξία ηθαλή λα θαιύςεη ηελ ίδηα 
ζπκκεηνρή, 

- δπλαηόηεηα αύμεζεο κεηνρηθνύ ή εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη 
νινθιεξσζεί πξηλ ην πξώην αίηεκα πιεξσκήο ηνπ έξγνπ. Γηα ην ζθνπό απηό ππνβάιιεηαη 
ζρεηηθή απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ θνξέα. 
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 Γηα ΟΣΑ απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα θάιπςε ηδησηηθήο ζπκκεηνρήο. 

ηελ πεξίπησζε ππό ζύζηαζε εηαηξεηώλ, ε ίδηα ζπκκεηνρή κε βάζε ηα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα 
απνδεηθλύεηαη από έλαλ ηνπιάρηζηνλ από ηνπο εηαίξνπο. 

Παπαηήπηζη 7 (Κπιηήπιο 3.4) 

ηελ πεξίπησζε ππό ζύζηαζε εηαηξεηώλ, ην κπιηήπιο 3.4 ζα πξέπεη λα πιεξείηαη από θάζε 
εηαίξν. 
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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ  

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

Ακπιβή ζηοισεία ηηρ επισείπηζηρ 

Δπσλπκία ή εηαηξηθή επσλπκία: ………………………………………………………. 

Γηεύζπλζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: ……………………………………………………….. 

Αξηζ. κεηξώνπ & ΑΦΜ: …………………………………………………………….. 

Ολνκαηεπώλπκν θαη ηίηινο ηνπ Πξνέδξνπ ή/θαη Γ/ληνο πκβνύινπ ή/θαη Γελ. Γ/ληε ή/θαη 
Γηαρεηξηζηή ……….. ………..(ζπκπιεξώλεηαη γηα Ννκηθά Πξόζσπα) 

 

Σύπορ ηηρ επισείπηζηρ (βιέπε επεμεγεηηθό ζεκείσκα) 

 Αλεμάξηεηε επηρείξεζε ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη 
παξαθάησ πξνθύπηνπλ από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο 
επηρείξεζεο θαη κόλνλ. Να ζπκπιεξσζεί κόλν ε δήισζε 
ρσξίο παξαξηήκαηα 

 πλεξγαδόκελε επηρείξεζε Να ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί ην παξάξηεκα (θαη 
ην ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθά δειηία). ηε ζπλέρεηα λα 
ζπκπιεξσζεί ε δήισζε θαη ην απνηέιεζκα ησλ 
ππνινγηζκώλ λα κεηαθεξζεί ζηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη 
παξαθάησ. 

 πλδεδεκέλε επηρείξεζε 

Σεμειώζηε x ηεν πεπίπηυζε ή ηιρ πεπιπηώζειρ ζηιρ οποίερ ςπάγεηαι ε αιηούζα επισείπεζε 

 

ηοισεία για ηον πποζδιοπιζμό ηηρ καηηγοπίαρ επισείπηζηρ 

Σα ζηνηρεία ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλ(ΔΚ)800/2008 ή 
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζύζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 2003/361/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό 
ησλ ΜΜΔ. 

Πεξίνδνο αλαθνξάο (*): 

Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ (ΔΜΔ) Κύθινο εξγαζηώλ (**) ύλνιν ηζνινγηζκνύ (**) 

   

(*) Όλα ηα ζηοισεία ππέπει να αθοπούν ηεν ηελεςηαία κλειζμένε διασειπιζηική σπήζε και να ςπολογίδονηαι ζε 
εηήζια βάζε. Σηεν πεπίπηυζε νεοζύζηαηυν επισειπήζευν, ηα ζηοισεία πος λαμβάνονηαι ςπότε ππέπει να 
πποκύπηοςν από αξιόπιζηερ εκηιμήζειρ πος ππαγμαηοποιούνηαι καηά ηε διάπκεια ηος οικονομικού έηοςρ. 

(**) ζε σιλιάδερ εςπώ 

 

Πποζοσή: ε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ππάξρεη κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ε 
νπνία ελδέρεηαη λα επηθέξεη αιιαγή ηεο θαηεγνξίαο ηεο αηηνύζαο επηρείξεζεο (πνιύ κηθξή, κηθξή, 
κεζαία ή κεγάιε επηρείξεζε); 

 

Όσι Ναι (ζε απηή ηελ πεξίπησζε, λα ζπκπιεξσζεί θαη λα επηζπλαθζεί 
δήισζε ζρεηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε) 

 

Τπογπαθή 

Όλνκα θαη ηδηόηεηα ηνπ πξνζππνγξάθνληνο, πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα εθπξνζσπεί ηελ 
επηρείξεζε: ....................................................................... 

Γειώλσ ππεύζπλα όηη ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζεο δήισζεο θαζώο θαη ησλ ελδερόκελσλ 
παξαηεκάησλ ηεο είλαη αθξηβή. 

 
........................................... (ηόπνο), ..................................... (εκεξνκελία) 
Τπνγξαθή: 

 


