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                                                                                                   Κομοτηνή 10-09-2021 

                                                                                                    Α.Π. 389 

 

Πληροφορίες: Κυριακή Ευστρατιάδου 

Ιωάννης Κιοσσές 

Απόστολος Σουβατζόγλου 

 

ΠΡΟΣ 

Υποψήφιους δικαιούχους 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 790/14.11.2018) για την 

υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος 

CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, που οι 

προτάσεις τους είχαν αξιολογηθεί θετικά, αλλά δεν είχαν ενταχθεί στο τοπικό 

πρόγραμμα λόγω έλλειψης προϋπολογισμού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 30/7-9-2021 (θέμα 1ο) απόφασης της 

Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Περιφερειακών 

Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, για την ένταξη όλων των θετικά αξιολογηθέντων 

προτάσεων της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 790/14.11.2018) του Τοπικού 

Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης 

(Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ - Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) με την κατανομή πρόσθετης 

υπερδέσμευσης εις αυτές,  καθώς και πρόσκληση προς τους υποψήφιους δικαιούχους 

προτάσεων που δεν είχαν ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα λόγω έλλειψης 

προϋπολογισμού, να προσκομίσουν τα απαραίτητα  δικαιολογητικά για την ένταξη 

των προτάσεών τους και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. 

--------- 
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Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 30/7-9-2021 (θέμα 1ο) 

απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER 

Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, αποφασίσθηκε η ένταξη στο τοπικό 

πρόγραμμα όλων των προτάσεων  που είχαν υποβληθεί και είχαν αξιολογηθεί θετικά 

στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ. 790/14.11.2018) του Τοπικού 

Προγράμματος CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης 

(Υπομέτρο 19.2 ΠΑΑ - Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα), αλλά δεν είχαν ενταχθεί εις 

αυτό λόγω έλλειψης προϋπολογισμού. Η ως άνω απόφαση ελήφθη κατόπιν της 

δυνατότητας που χορηγήθηκε στην ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. για τη χρήση πρόσθετης 

υπερδέσμευσης, δυνάμει του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3228/13-8-2021 εγγράφου της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να 

προχωρήσει η ένταξη και των έργων αυτών στο τοπικό πρόγραμμα και να ξεκινήσει η 

υλοποίησή τους με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι υποψήφιοι δικαιούχοι 

τους οφείλουν να εκδώσουν και να υποβάλλουν στην ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. τα αναγκαία 

δικαιολογητικά για την έκδοση της απόφασης ένταξης και εν συνεχεία για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίησης, όπως τα δικαιολογητικά αυτά 

αναφέρονται αναλυτικά ανά στάδιο διαδικασίας, ήτοι: 

 

Α) Αποφάσεις Ένταξης 

Σημειώνεται ότι, με βάση το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 19.2 του 

ΠΑΑ, οι Δικαιούχοι των Πράξεων που χαρακτηρίζονται ως «Παραδεκτές» θα 

πρέπει, προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες περαιτέρω και να υπογραφούν 

οι σχετικές Αποφάσεις Ένταξης, να προβούν άμεσα στις κάτωθι ενέργειες: 

 Να αποκτήσουν ΑΦΜ και να προσκομίσουν την έναρξη δραστηριότητας στην ΟΤΔ, 

εφόσον είχαν υποβάλλει αίτηση ως υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Για την απόδειξη της 

έναρξης δραστηριότητας θα χρειαστεί να προσκομισθούν: 

1. Έναρξη εργασιών taxisnet (από Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση taxisnet), εκτύπωση taxisnet με 

υφιστάμενους ΚΑΔ, εκτύπωση από taxisnet του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας) 

και 
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2. Κωδικοποιημένο Καταστατικό εταιρικού σχήματος (εφόσον προβλέπεται). 

 Να προσκομίσουν πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης 

τελευταίου εξαμήνου, που να 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, εκκαθάρισης ή 

πτώχευσης. Επίσης για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν 

(ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, εφόσον οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι 

επιχειρήσεις υφιστάμενες άνω της τριετίας οφείλουν να προσκομίσουν και όλα τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με τη μορφή τους προς απόδειξη ότι δεν 

αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις, όπως τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφονται 

ανά μορφή επιχείρησης στο επισυναπτόμενο στην παρούσα έγγραφο, το οποίο 

αποτελούσε και παράρτημα ως αναπόσπαστο τμήμα της 1ηςπρόσκλησης(υπ’ αριθμ. 

790/14.11.2018)  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) ιδιωτικού χαρακτήρα 

του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADERΠεριφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και 

Ξάνθης, 

 Ειδικά για τις πράξεις που ενισχύονται μέσω του Άρθρου 14 του Καν (ΕΕ) αριθ. 

651/2014 της Επιτροπής η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει 

να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων 

είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης και ειδικότερα μέσω εγκεκριμένου 

τραπεζικού δανεισμού (η έγκριση του δανείου προαπαιτείται της έκδοσης της 

απόφασης ένταξης της πράξης) και με μορφή που δεν ενέχει στοιχεία κρατικής 

ενίσχυσης.  

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. 
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Β) Υπογραφή Σύμβασης 

 

Επιπρόσθετα, και σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης 

και πριν την υπογραφή της Σύμβασης, οι Δικαιούχοι των Πράξεων που 

χαρακτηρίζονται ως «Παραδεκτές» θα πρέπει: 

 

 Να προσκομίσουν άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή απαλλακτικό αυτής. 

(εφόσον δεν προσκομίστηκαν με την αίτηση στήριξης) 

 Να προσκομίσουν τα απαιτούμενα 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. 

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

i. Μίσθωση ακινήτου για την οποία απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη (έως 9 έτη): 

 Συμβόλαιο μίσθωσης. 

 Πιστοποιητικό μεταγραφής. 

 Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων. 

ii. Μίσθωση ακινήτου για την οποία δεν απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη 

(περισσότερο από 9 έτη): 

 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης. 

 Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 

περιουσίας (εκτύπωση από TAXISnet), η οποία θα πρέπει να έχει γίνει αποδεκτή από 

τους όλους τους συμβαλλόμενους. 

 Πιστοποιητικά βαρών και μη διεκδικήσεων. 
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 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 μεεπισύναψη 

του τροποποιημένου καταστατικού της εταιρείας. 

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

εταιρικόλογαριασμό. 

3. Ανάρτηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο ΓΕΜΗ (εφόσον απαιτείται). 

 

Επίσης οι Δικαιούχοι των Πράξεων που χαρακτηρίζονται ως «Παραδεκτές» θα πρέπει 

πριν την υπογραφή σύμβασης να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που θα 

αποτελέσουν παράρτημα αυτής, ήτοι: 

1. Απόφαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου (π.χ. ΔΣ) για αποδοχή χρηματοδότησης και 

εξουσιοδότηση στο Νόμιμο Εκπρόσωπο για υπογραφή σύμβασης (αφορά τις μη 

προσωπικές εταιρείες). 

2. Φωτοτυπία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσώπου. 

3. Έγγραφο ορισμού Νόμιμου Εκπροσώπου (Απόφαση ΔΣ, ΦΕΚ, κλπ.) εφόσον 

απαιτείται.  

4. Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού μετά την υποβολή της αίτησης 

στήριξης, επίσημο αντίγραφο του τροποποιημένου καταστατικού  

5. Έγγραφο της αρμόδιας ΔΟΥ ή εκτύπωση TAXISNET από το/τη οποίο/α να 

προκύπτει το καθεστώς ΦΠΑ. 

6. Φορολογική Ενημερότητα γενικής χρήσης (πλην είσπραξης χρημάτων). 

7. Ασφαλιστική Ενημερότητα γενικής χρήσης 

8. Τραπεζικό έγγραφο όπου αναγράφεται ο λογαριασμός και το ΙΒΑΝ του δικαιούχου. 

9. Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα,ως προς το 

χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου, με  τον πίνακα του αναλυτικού 

προϋπολογισμού του παραρτήματος της αίτησης στήριξης.  

10. Εγκεκριμένος αναλυτικός προϋπολογισμός. 
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11. Υπεύθυνη Δήλωση de mimimes και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με το 

γνήσιο της υπογραφής που θα αναγράφει: "Δεν έχει μεταβληθεί η κατάσταση του 

«Ονομασία Δικαιούχου» ως προς τις επιδοτήσεις deminimis στο χρονικό διάστημα 

που διαμεσολάβησε από την αξιολόγηση του φακέλου του στο Τοπικό Πρόγραμμα 

CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης μέχρι και σήμερα". Αν η κατάσταση του 

δικαιούχου έχει μεταβληθεί ως προς τις επιδοτήσεις deminimis αλλά ο δικαιούχος δεν 

υπερβαίνει το σωρευτικό όριο deminimis (200.000€) θα αναγράφει: "Η κατάσταση 

ως προς τις επιδοτήσεις deminimis του «Ονομασία Δικαιούχου» έχει μεταβληθεί στο 

χρονικό διάστημα που διαμεσολάβησε από την αξιολόγηση του φακέλου του στο 

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης μέχρι και σήμερα, 

κατά «ποσό που έχει μεταβληθεί» όμως με την συμμετοχή του «Ονομασία 

Δικαιούχου» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Π.Ε. Ροδόπης και Ξάνθης  δεν 

παρουσιάζεται υπέρβαση το σωρευτικού ορίου των 200.000€" (Αφορά τις υποδράσεις 

που εφαρμόζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013) 

12. Πρόσφατο Ε3 και νέα δήλωση ΜΜΕ.  

  

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. 

Οι υποχρεώσεις των επενδυτών των παραδεκτών προτάσεων, που αναφέρονται 

παραπάνω, δεν αφορούν στις προτάσεις που εμφανίζονται στον Πίνακα 

Κατάταξης ως «Παραδεκτή (Δεν εντάσσεται λόγω εξάντλησης της Δημόσιας 

Δαπάνης)». Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προτάσεις θεωρούνται ως 

επιλαχούσες προς ένταξη. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία 

της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α  

(ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.) επί της οδού Ν. Πλαστήρα και Κ. Αντωνιάδη στην Κομοτηνή κατά 
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τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25310- 34071 & 34073. 

FAX: 25310-34073. Email:anro@anro.gr 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

CLLDLEADERΠ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ&ΞΑΝΘΗΣ 

 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1. OMNIA IΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2. Π ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

3. ΛΑΤΗΦ ΧΑΙΡΕΤΗΝ 

4. ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΒΡΑΧΟΣ ΕΠΕ 

5. ΟΜΕΡ ΑΜΕΤ 

6. ΑΦΟΙ Δ. ΖΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. 

7. Ι.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-Ι.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

8. Π. ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α 
Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κομοτηνή 691 00 
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9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

10. ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

11. ΜΑΝΩΛΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

12. ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΡΙΤΒΑΝ 

13. ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

14. ΚΟΥΡΜΠΑΝΙΔΗΣ Ρ.-ΣΙΔΗΡΑΣ Η. Ο.Ε. 

15. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

16. ΠΗΛΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

17. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

18. ΚΛΑΨΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

19. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) με σκοπό την αγορά και 
αξιοποίηση ιστιοπλοϊκού σκάφους τύπου catamaran, χαμηλού περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος, για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου 
ιστιοπλοϊκής και γαστρονομικής εμπειρίας με τοπικά προϊόντα της Θράκης 

20. ΚΟΥΡΟΥ ΕΜΙΝΕ 

21. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

22. ΣΙΜΟΥΝ ΓΙΟΤΣ ΝΕΠΑ - SIMUN YACHTS MPCY (Ίδρυση επιχείρησης 
ενοικίασης σκάφων αναψυχής) 

23. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

24. ΤΣΟΜΠΑΝΓΙΟΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

25. ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

26. ΧΑΣΑΝ ΧΑΣΑΝ 

 


