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Τπεφκυνθ Διλωςθ του Παραρτιματοσ Ι9

ΕΝΣΤΠΟ Ι_5

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣΗΣΑ

Αίτθςθ ςτιριξθσ (Παράρτθμα Ι_1)

Αποδεικτικό κατάκεςθσ Αίτθςθσ ςτιριξθσ

υμπλθρωματικά τοιχεία Αίτθςθσ (Παράρτθμα Ι_2α)

Φορολογικά ςτοιχεία (Ζντυπα : Ε1 , Ν , Ε3 , Ε5 , Ε7 , Ε9 ) , ιςολογιςμοί τελευταίασ κλειςμζνθσ και δθμοςιευμζνθσ 

χριςθσ ι τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων (ΚΑΝ 651/14 Άρκ.14)

Δικαιολογθτικά απόδειξθσ κάλυψθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ (Τπζυκυνθ Διλωςθ , τραπεηικό ζγγραφο)

Σοπογραφικό διάγραμμα

Αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ προθγοφμενων 

Πίνακασ μοριοδότθςθσ για τουριςτικά καταλφματα

Αρχιτεκτονικά ςχζδια  , αναλυτικι εμβαδομζτρθςθ

Διάγραμμα δόμθςθσ

Καταςτατικό ι ςχεδίου καταςτατικοφ ι ιδιωτικοφ  ςυμφωνθτικοφ ςφμπραξθσ / ςυνεργαςίασ

Μελζτθ Βιωςιμότθτασ (Παράρτθμα Ι_8) & ςε θλεκτρονικι μορφι (excel)

Άδεια περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ : άδεια λειτουργίασ , ςιμα ΕΟΣ(τουριςτικά καταλφματα)

Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ : Ζναρξθ εργαςιϊν (taxisnet) , εκτφπωςθ ΚΑΔ και νόμιου εκπροςϊπου  (taxisnet) , 

απόφαςθ αρμόδιου φορζα για τθν υποβολι πρόταςθσ , 

Αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου

Προχπολογιςμόσ πρόταςθσ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (excel)

Οικονομικζσ προςφορζσ δαπανϊν

Αποδεικτικό κατοχισ γθσ  / βεβαίωςθσ χριςθσ γθσ

Προςφμφωνο μίςκωςθσ ι αποδεικτικό αγοράσ ακινιτου

Πιςτοποιθτικό Ελευκζρων Βαρϊν  

Διλωςθ De minimis (Παράρτθμα Ι_7)

χετικι άδεια από αρμόδιο Τπθρεςιακό υμβοφλιο

Φορολογικι ενθμερότθτα ι βεβαίωςθ οφειλϊν τθσ επιχείρθςθσ από όπου προκφπτει πωσ δεν υπάρχει υπόχρεωςθ 

ςε ανάκτθςθ παράνομθσ κρατικισ ενίςχυςθσ (για ζλεγχο περί φπαρξθσ εκκρεμοφσ διαταγισ ανάκτθςθσ) κατόπιν 

προθγοφμενθσ απόφαςθσ τθσ επιτροπισ / Αφορά μόνο ςε περίπτωςη χρήςησ του Καν. ΕΕ 651/2014)

χετικι Διλωςθ Οδθγίασ για το Είδοσ Επιχείρθςθσ  (Παράρτθμα Ι_6)

Σα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο ςθμείο Β. του Παραρτιματοσ ΙΙ_4 ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ανάλογα 

με τον τφπο τθσ επιχείρθςθσ. (ε περίπτωςη χρήςησ του άρθρου 14 )

Ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ ΑΜΕΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΚΠΛΗΡΩΗ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ)

Ε1 , Εκκακαριςτικό ι καταςτατικό εταιρικοφ ςχιματοσ και Ε3

Βεβαίωςθ ανεργίασ ΟΑΕΔ

Βεβαίωςθ για ΑΜΕΑ από αρμόδιο φορζα

Πτυχίο ι Βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν ι Βεβαίωςθ Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ

Βεβαίωςθ εργοδότθ , αςφαλιςτικοφ φορζα  όπου αποδεικνφονται θμερζσ αςφάλιςθσ

Αντίγραφο ταυτότθτασ ι διαβατθρίου

Βεβαίωςθ αρμόδιου Φορζα για τθν παραγωγι προϊόντων ποιότθτασ βάςει προτφπων (πιςτοποιιςεισ κλπ) και τθσ 

επεξεργαςίασ πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεκόδουσ βάςει προτφπων

Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ τθσ ζναρξθσ υλοποίθςθσ τθσ πρόταςθσ : Αίτθςθ τιριξθσ, Άδεια Λειτουργίασ, Άδεια 

Εγκατάςταςθσ, Άδεια Δόμθςθσ, Επιμζρουσ Άδειεσ, Αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ των προθγοφμενων

Βεβαίωςεισ Εφαρμογισ υςτθμάτων Διαχείρθςθσ και Ποιοτικϊν ςθμάτων

Ιδιωτικά υμφωνθτικά Μίςκωςθσ για τθν εξαςφάλιςθ πρϊτων υλϊν  

Ζναρξθ εργαςιϊν Δ.Ο.Τ  ωσ προσ τθν τεκμθρίωςθ τθσ φςταςθσ φορζα

Βεβαίωςθ Σραπεηικοφ Ιδρφματοσ


