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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση / Γνωστοποίηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης 

Έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (αριθμ. 58/23-

04-2019 & 99/11-09-2019) του Υπομέτρου 19.2 για έργα (πράξεις) 

Ιδιωτικού Χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΒΡΟΥ. 

 

Με το παρόν σας γνωστοποιούμε τον οριστικό πίνακα κατάταξης πράξεων (έργων) 

που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης (αριθμ. 58/23-04-2019 & 

99/11-09) του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, Υπομέτρο 

19.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020, όπως αυτός προέκυψε έπειτα από: 

 

 τα αποτελέσματα εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, 

 τη δυνατότητα υπερδέσμευσης δημόσιας δαπάνης στο πλαίσιο της ως άνω 

πρόσκλησης μέχρι του ποσού των 778.100,00 € δυνάμει του υπ΄αριθμ. 

4640/09-09-2020 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής 

και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.  

 

Α) Αποφάσεις Ένταξης  

 
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014 – 

2020 για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι Δικαιούχοι των πράξεων - προκειμένου 

να δρομολογηθούν οι διαδικασίες περαιτέρω και να υπογραφούν οι σχετικές 

Αποφάσεις Ένταξης – πρέπει να προβούν άμεσα στις κάτωθι ενέργειες: 

 

 Να προσκομίσουν πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα 

πτώχευσης για τα φυσικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, για τα νομικά πρόσωπα, 

να προσκομισθούν δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν ότι δεν υπάρχει 

θέμα λύσης ή εκκαθάρισης ή πτώχευσης. 

ΠΡΟΣ: 

ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Το παρόν Αποστέλλεται ηλεκτρονικά με 

απόδειξη Παραλαβής! 

 

 

 

      Ορεστιάδα  29-09-2020 

      Αριθμ. Πρωτ.   160 
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Τα ως άνω δικαιολογητικά, για τις Αποφάσεις Ένταξης, θα πρέπει να 

προσκομισθούν στα γραφεία της ΟΤΔ σε επτά (7) ημερολογιακές ημέρες 

από τη δημοσιοποίηση του παρόντος πίνακα. 

 

Β) Υπογραφή Σύμβασης 

Επιπρόσθετα, μετά την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης και πριν την υπογραφή 

της Σύμβασης, οι Δικαιούχοι των πράξεων προσκομίζουν υποχρεωτικά τα εξής 

δικαιολογητικά: 

 

 Άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή απαλλακτικό αυτής. (εφόσον δεν 

προσκομίστηκε με την αίτηση στήριξης και εφόσον δεν επέρχεται 

μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η εν λόγω άδεια) 

 

 Αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου, ήτοι: 

 

1. Όταν πρόκειται για γήπεδο/οικόπεδο ή/και ακίνητο ιδιοκτησίας του 

δικαιούχου: 

 Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. 

 Πιστοποιητικό μεταγραφής. 

 Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων. 

(εφόσον προσκομίστηκαν τα ανωτέρω με την αίτηση στήριξης τότε 

απαιτούνται μόνο «πρόσφατα» πιστοποιητικά βαρών και μη 

διεκδικήσεων, η μη προσκόμιση επιφέρει την ποινή 

«απένταξης». Στην περίπτωση προσυμφώνου αγοράς ακινήτου 

απαιτείται το οριστικό συμβόλαιο) 

 

2. Όταν πρόκειται για μίσθωση γηπέδου/οικοπέδου ή/και ακινήτου: 

i. Μίσθωση ακινήτου (διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε έτη (15) όπου 

στις πράξεις θα υλοποιηθούν υποδομές «κτιριακές επεμβάσεις») για 

την οποία απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη: 

 Συμβόλαιο μίσθωσης. 

 Πιστοποιητικό μεταγραφής. 

 Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων. 
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(τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων 

αφορούν τόσο τον εκμισθωτή όσο και το μισθωτή) 

 

ii. Μίσθωση ακινήτου (διάρκειας εννέα έτη (9) όπου στις πράξεις 

περιλαμβάνονται μόνο η αγορά εξοπλισμού ή/και ήπιες ενέργειες 

που δε συνδέονται μόνιμα και σταθερά με το ακίνητο)  για την οποία 

δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη: 

 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. 

 Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης 

ακίνητης περιουσίας (εκτύπωση από taxisnet), η οποία θα πρέπει να 

έχει γίνει αποδεκτή από όλους τους συμβαλλόμενους. 

 

 Σε περίπτωση εταιρειών, οι οποίες δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη ίδιας 

συμμετοχής με καταθέσεις σε εταιρικούς λογαριασμούς, να γίνει αύξηση 

μετοχικού κεφαλαίου. Για την απόδειξη της αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου να προσκομισθούν: 

 

1. Απόφαση διοικητικού οργάνου για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 

επισύναψη του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας. 

2. Τραπεζικό έγγραφο που να πιστοποιεί την κατάθεση του ποσού στον 

εταιρικό λογαριασμό. 

3. Ανάρτηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ (εφόσον 

απαιτείται). 

 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης 

 Τραπεζικό έγγραφο όπου αναγράφεται ο λογαριασμός και το ΙΒΑΝ του 

δικαιούχου ( λογαριασμός χρηματορροών για το Πρόγραμμα).  

 

Τα ως άνω δικαιολογητικά, για την Υπογραφή της Σύμβασης, θα πρέπει να 

προσκομισθούν στα γραφεία της ΟΤΔ σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 

ημέρες από τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) 

της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
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Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία 

της ΟΤΔ επί της οδού Σωτηρίου Τσερκέζη 20 στην Ορεστιάδα κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

1. ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ 

2. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ Α.Ε.  

3. ΚΟΥΡΟΥΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 

4. ΜΠΑΤΙΑΤΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟ ΜΟΝ. ΙΚΕ 

5. Α. & Π. ΓΚΟΥΓΚΗ Ο.Ε. 

6. ΔΟΛΑΠΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

7. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ 

8. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

9. ΚΑΡΑΛΕΛΕΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 

10. ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ ΖΗΣΗ 

11. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

12. ΣΙΑΝΤΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ 

13. ΑΓΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 

14. ΨΥΓΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΑΡΔΑΣ FROST Α.Ε. 

15. ΘΡΑΣΣΑ ΓΗ ΙΚΕ 

16. Χ. ΤΟΨΙΔΗΣ – Α. ΣΙΑΝΤΙΔΟΥ Ο.Ε. 

17. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΑ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

18. ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΔΑΛΑ Α.Ε. 

19. ΖΑΓΚΟΥΛΝΤΟΥΔΗ ΑΘΑ. ΕΛΕΝΗ 
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