ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
Ν.ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ 2014-2020

Επωνυμία Δικαιούχου: ………..

Ημερομηνία1:

Νομική Μορφή:

Αρ. Πρωτ.:

Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Νόμιμος Εκπρόσωπος:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:

Προς:
ΟΤΔ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ ΣΑΜΟΥ Α.Ε ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ &
ΑΛΕΞΗ AΛΕΞΗ ΣΑΜΟΥ Τ.Κ. 83100

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2014-2020
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
CLLD/LEADER»

1

Η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου θα πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν που θα
καταχωρήσετε στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησής σας στο ΟΠΣΑΑ
KAAEKT ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

1.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»
ΔΡΑΣΗ :

«……………………….»

ΥΠΟΔΡΑΣΗ : «………………………….»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. …….… πρόσκλησης, με Κωδικό ΟΠΣΑΑ:…..…. της Ομάδας Τοπικής ΟΤΔ
Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε–
Ανώνυμη Εταιρεία για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική
Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την
υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου
χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υποβάλλουμε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τα
παρακάτω στοιχεία και προϋπολογισμό .
Κωδικός ΟΠΣΑΑ:
Τίτλος πράξης:
Περιοχή υλοποίησης:
Διεύθυνση / Οικισμός
Τοπική/Δημοτική
Κοινότητα
Δημοτική Ενότητα
Δήμος
Προϋπολογισμός πράξης:
Τίτλος Πράξης /
Υποέργου
Συνολικός
Προϋπολογισμός (€)
Συνολική
Δημόσια
Δαπάνη (€)
Επιλέξιμη
Δημόσια
Δαπάνη (€)
Ιδιωτική Συμμετοχή (€)

Σύνολο Πράξης
……..

Υποέργο 1
…………….

Υποέργο 2
…………..

Υποέργο .…...

Η προτεινόμενη πράξη περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα αίτηση στήριξης, στα στοιχεία που
δηλώνονται στο ΟΠΣΑΑ και στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα .

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Επιπρόσθετα βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:
α) Οι προβλεπόμενες δαπάνες της προτεινόμενης πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα
τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα
ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

β) Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει
περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως) σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 6 του Καν.
1303/2013.
γ) Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική
επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε
ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013).
δ)1

Από την εν λόγω πράξη, με βάση τις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, δεν δύναται να
παραχθούν έσοδα, μετά την ολοκλήρωση της πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, για
τους εξής λόγους (συνδυαστικά ή εναλλακτικά):
 δεν προβλέπεται η επιβολή στους τυχόν χρήστες του έργου τελών ή προσαύξηση στο
τυχόν ήδη υπάρχον τέλος, εξαιτίας της συγκεκριμένης επένδυσης, τα οποία βαρύνουν
άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή κτιρίων,
ή πληρωμές για υπηρεσίες (μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα και έξοδα αντικατάστασης
βραχύβιου εξοπλισμού, τα οποία προκύπτουν κατά την αντίστοιχη περίοδο). Επίσης, η
πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών ή εάν επιφέρει αντισταθμίζεται
με ισοδύναμη μείωση των επιδοτήσεων λειτουργίας,
 η υπόψη επένδυση δεν στοχεύει στην προσέλκυση πρόσθετης ζήτησης,
 δεν προβλέπεται η οιαδήποτε παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωμής,
 τα έσοδα που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, θα
δηλωθούν πριν την τελική πληρωμή των δαπανών της πράξης.

Εναλλακτικά
δ) 1 Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν έσοδα.
Τα παραγόμενα έσοδα δεν είναι φορολογητέα, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του
φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται.
Εναλλακτικά
Τα παραγόμενα έσοδα είναι φορολογητέα και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ ανακτάται.
ε)

Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της
υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης και
εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΠΑΑ 2014-2020 θα τηρήσω τις εν
λόγω υποχρεώσεις.

στ) Ο φορέας λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/ και
συντήρηση του έργου είναι ………………………, και ο οποίος έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με
το περιεχόμενο της πρότασης. (συμπληρώνεται εφόσον απαιτείται)
η. Στο φορέα που υποβάλλει την πρόταση δεν έχουν υποβληθεί διοικητικές κυρώσεις για
παραβίαση κοινοτικών Κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας σχετικές με την υλοποίηση έργων.
θ. Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο την
αρμοδιότητα εκτέλεσης του έργου.
ι. Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση δεν έχει θέμα λύσης, εκκαθάρισης ή πτώχευσης.
κ. Το έργο είναι σύμφωνο με το αντίστοιχο εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο και το σχετικό με την
εφαρμογή του εθνικό δίκαιο.
λ. Το έργο είναι στοχευμένο και συμβάλλει στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην
επίτευξη των επιλεγμένων θεματικών κατευθύνσεων του Τ.Π.
μ. Το έργο είναι σε συνάφεια με τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014 - 2020
σχετικά με το CLLD/Leader.

δ1 Επιλέγεται ανάλογα με το εάν η πράξη παράγει ή δεν παράγει έσοδα το αντίστοιχο περιεχόμενο εδάφιου (δ) και
αναλόγως διαγράφεται αυτό που δεν αφορά.

ν. Το έργο εξυπηρετεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην
ανάπτυξη αυτής.
ξ. Το έργο λαμβάνει υπόψη την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" και τους στόχους της αειφόρου
ανάπτυξης.
ο. Το έργο διασφαλίζει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και αποτρέπει κάθε διάκριση
εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής.
π. Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο φάκελο είναι αληθή.
ρ. Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συμμετοχή στο τοπικό πρόγραμμα
CLLD/LEDER της ΟΤΔ ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Α.Ε. ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι
και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
τα παραρτήματα αυτής.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Δικαιούχου

(υπογραφή)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
Τα ακόλουθα έχουν υποβληθεί στο ΟΠΣΑΑ: (Αναγράφονται αναλυτικά από το δυνητικό δικαιούχο)
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Τα ακόλουθα υποβάλλονται μαζί με την ταχυδρομική αποστολή της αίτησης στήριξης: (Αναγράφονται
αναλυτικά από το δυνητικό δικαιούχο)
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
(CLLD/LEADER)»
ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)
ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΤΔ
«ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Ευρώπη επενδύει στις
Αγροτικές περιοχές

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……….

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Κωδικός ΟΠΣΑΑ:
Δικαιούχος Πράξης:
Τίτλος πράξης:
Περιοχή υλοποίησης:
Διεύθυνση / Οικισμός:
Τοπική/Δημοτική Κοινότητα:
Δημοτική Ενότητα:
Δήμος:
Προϋπολογισμός Έργου:
Προϋπολογισμός (€):
Δημόσια Δαπάνη (€):
Ιδιωτική Συμμετοχή (:)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Επώνυμο ή Επωνυμία Φορέα
Νομική μορφή
Ονοματεπώνυμο (*)
(Νόμιμου Εκπροσώπου):
Όνομα Πατρός (*):
Ημερομηνία Γέννησης (*):
Φύλο(*):
Δ/νση Αλληλογραφίας :
Ταχυδρομικός Κώδικας
Τηλ.:
Fαχ :
e-mail:
Ιστοσελίδα:
ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί η ΟΤΔ για πληροφορίες:
Επώνυμο:
Όνομα:
Τηλ. (σταθερό και κινητό):
Fαχ :
e-mail:
(*)Συμπληρώνεται όσον αφορά φορείς (π,χ ΟΤΑ Συλλογικούς φορείς Πολιτιστικούς συλλόγους
σωματεία..) σύμφωνα με τα στοιχεία του Φυσικού Προσώπου το οποίος είναι ο Νόμιμος ή
εξουσιοδοτημένος νόμιμα εκπρόσωπος.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Φυσικό πρόσωπο
ΟΤΑ Α΄βαθμού
ΟΤΑ Β΄βαθμού
Νομικό Πρόσωπο ΟΤΑ
Άλλος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης
Ιδιωτικός φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σχετικό καταστατικό σκοπό
Σύλλογοι ή Σωματεία

Άλλο
Συμπληρώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο

ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ
Έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης
(εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
Δεν έχει συσταθεί ο φορέας υλοποίησης της
επένδυσης (εταιρεία, νομικό πρόσωπο κλπ)
Δεν απαιτείται σύσταση φορέα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
Ν.ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ 2014-2020

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (εκτός άυλων ενεργειών)

1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (με
αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής.)

2.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ (με επισύναψη ευκρινών φωτογραφιών όπου αποτυπώνεται η
υφιστάμενη κατάσταση του προτεινόμενου έργου)

KAAEKT ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

1.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά,
λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής.)

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυση της υλοποίησης της πράξης
και των επιμέρους υποέργων της)

3.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ

(Αναφορά στα ευδιάκριτα παραδοτέα (υποέργα) και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους)

4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Περιγραφή της συσχέτισης του προτεινόμενου έργου με τους στόχους και τις προτεραιότητες του
τοπικού προγράμματος)

5.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (περιγραφή του
τρόπου με τον οποίο τα παραδοτέα της πράξης θα αξιοποιηθούν (π.χ. σε περίπτωση πράξης
υποδομών, όπου απαιτείται συντήρηση και λειτουργία, ο δικαιούχος θα πρέπει να αναφέρει την
ύπαρξη σχετικών φορέων/δομών/μηχανισμών λειτουργίας ή να προβλέπει τις αναγκαίες
ενέργειες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντήρηση και
λειτουργία).

6. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΕΣΟΔΑ;
Α. Η ΠΡΑΞΗ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Α.1.

ΟΧΙ

Η πράξη ΔΕΝ έχει έσοδα, Ένταση Ενίσχυσης 100%

[......]

Α.2.

ΝΑΙ

Η πράξη έχει έσοδα, Ένταση Ενίσχυσης σύμφωνα με
Χρηματοοικονομική Ανάλυση

[......]

Β. Η ΠΡΑΞΗ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Β.1.

ΝΑΙ

Η πράξη αποφέρει καθαρά έσοδα, Ένταση Ενίσχυσης
σύμφωνα με Χρηματοοικονομική Ανάλυση

[......]

Β.2.

ΝΑΙ

Η πράξη αποφέρει καθαρά έσοδα, Ένταση Ενίσχυσης με
καθορισμένο ποσοστό 80%

[......]

 Το ενδεχόμενο εάν μια πράξη εμπίπτει ή όχι στους κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων, εξετάζεται
κατά την αξιολόγηση σύμφωνα με το ΠΕΔΙΟ 2.3.7 που ακολουθεί. (στη συνέχεια)
 Ο υποψήφιος δικαιούχος δηλώνει με "ΝΑΙ" μία από τις 4 παραπάνω περιπτώσεις. Στις
Περιπτώσεις Α2 & Β1, προσκομίζει με όρο αποκλεισμού την χρηματοοικονομική ανάλυση που
συνοδεύει την πρόσκληση.
 .Είναι βασικός ο όρος ότι όλα τα πιθανά έργα στο Τοπικό Πρόγραμμα είναι έργα έως 600.000
συνολικό κόστος. (<1.000.000)
Α.(1) Στην περίπτωση που η πράξη η πράξη δεν εμπίπτει στους κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων
και δεν έχει έσοδα, η ένταση της ενίσχυσης είναι 100% των επιλέξιμων δαπανών. (ΚΑΝ. 1303/2013
& 1305/2014, αρ.61)
Α.(2) Στην περίπτωση που η πράξη δεν εμπίπτει στους κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων αλλά έχει
έσοδα, η έντασης ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό (%) που καθορίζεται από "Χρηματοοικονομική
Ανάλυση Υπολογισμού Καθαρών Εσόδων" (των επιλέξιμων δαπανών) που επισυνάπτεται. (ΚΑΝ.
1303/2013, αρ.61, παρ.7.β)

Β.(1) Στην περίπτωση που η πράξη εμπίπτει στους κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων η ένταση
ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό που καθορίζεται μετά από την υποβολή του συνημμένου
αρχείου της πρόσκλησης "Χρηματοοικονομική Ανάλυση Υπολογισμού Καθαρών Εσόδων" όπως
αναφέρεται στις οδηγίες συμπλήρωσης που το συνοδεύουν. (ΚΑΝ 651/2014, άρ.53, 55, 56)
Β.(2) Στην περίπτωση που η πράξη εμπίπτει στους κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων η ένταση
ενίσχυσης ανέρχεται σε καθορισμένο ποσοστό 80% (με επιλογή του Δικαιούχου) εφόσον η πράξη
αφορά ενισχύσεις για τον Πολιτισμό και τη διατήρηση της Κληρονομιάς, ή αθλητικές υποδομές και
πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές. (ΚΑΝ 651/2014, άρ.53 & 55)
Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν έσοδα.
Τα παραγόμενα έσοδα δεν είναι φορολογητέα, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης του
φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται.

7.

ΣΥΜΒΙΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 Συμπληρώνεται με τεκμηρίωση ότι η πράξη δεν ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων.
 Εφόσον η πράξη ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα πρέπει να αποτυπώνονται οι
ενέργειες που διασφαλίζουν εκ των προτέρων το συμβιβάσιμο της ενίσχυσης με το δίκαιο
του ανταγωνισμού περί κρατικών ενισχύσεων. Λαμβάνεται υπόψη ο συνημμένος σχετικός
οδηγός του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αρχική αξιολόγηση του κριτηρίου ύπαρξης κρατικής
ενίσχυσης στην πράξη.
 Η ΟΤΔ-ΚΑΑΕΚΤ Α.Ε. κατά την αξιολόγηση συμπληρώνει σύμφωνα με τα στοιχεία που
παραθέτει ο υποψήφιος στο παρόν πεδίο αλλά και συνολικά στην Αίτηση Ενίσχυσης ως
φύλλο ελέγχου και το συνημμένο αρχείο για την ύπαρξη ή μη ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ο Δικαιούχος στην περίπτωση έργων πολιτισμού, συμπληρώνει υποχρεωτικά το
συνημμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

8.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

1.

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ
ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ,
ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ:

2.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ):

(θα πρέπει να αναφέρονται οι απαιτήσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για την εξασφάλιση της
πρόσβασης σε ΑμεΑ και να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αυτές προβλέπεται να ικανοποιηθούν.
Στην περίπτωση που δεν προβλέπονται σχετικές απαιτήσεις (λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης)
δηλώνεται το γεγονός αυτό από το δυνητικό δικαιούχο.
Στην περίπτωση που η προτεινόμενη πράξη έχει συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει πρόβλεψη για ΑΜΕΑ,
εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την αντίστοιχη νομοθεσία, θα πρέπει να δεσμευθεί ο
δυνητικός δικαιούχος ότι θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας
για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα)

3.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΡΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020:

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ . ΕΦ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΠΕ, ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ Σ.Μ.Π.Ε.-ΠΑΑ» ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Μ.Π.Ε. Ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ Ν.1599/1986 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΗΡΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΙ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ(19.2.Δ_117) ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ 152950/-23-10-2015 ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ
ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ ΑΡΙΘ.23215/30-11-2017 ΥΑ
.ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
Ν.ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ 2014-2020

9.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2014-2020»

ΟΡΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ & ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 152950/23-10-2015 ΚΥΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ

KAAEKT ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

1.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των σημαντικών φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας, θα πρέπει μέσω του μηχανισμού
διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ, είτε με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων, είτε με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των αξιολογούμενων προς ένταξη
πράξεων, να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

1.1. Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προτάσεων για
ένταξη στο ΠΑΑ, που αφορούν σε έργα ή δράσεις εντός
περιοχών του δικτύου Natura 2000, θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία της
βιοποικιλότητας και το βαθμό
συσχέτισης των
αξιολογούμενων προτάσεων με τους στόχους διατήρησης
των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων κάθε περιοχής,
ελέγχοντας παράλληλα τη συμβατότητα με τις προβλέψεις
των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης, όπου υφίστανται.

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός περιοχών του δικτύου
Natura 2000 και στην περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την
εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου και την σχετική Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών του Όρων, εξασφαλίζει κατά την υλοποίησή του
την ύπαρξη των προβλεπόμενων στη σχετική περιβαλλοντική
νομοθεσία για την προστασία της βιοποικιλότητας και την
ανταπόκριση στους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων
ειδών και οικοτόπων, καθώς και τον έλεγχο της συμβατότητας με
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης, όπου
υφίστανται

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

1.2. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί μεταξύ των κριτηρίων
αξιολόγησης των προτάσεων και ο βαθμός συσχέτισης των
έργων ή δράσεων που θα ενισχυθούν με την Εθνική
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα (φ.ε.κ. Β΄ 2383/8.8.2014).

Το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την
σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του
Όρων, είναι συμβατό με την Εθνική Στρατηγική για τη
Βιοποικιλότητα (φ.ε.κ. Β΄ 2383/8.8.2014), όπου απαιτείται

ΝΑΙ

ΌΧΙ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

1.3. Οι
επενδύσεις για δασοκομικές τεχνολογίες ή
επεξεργασία, μετακίνηση και αξιοποίηση δασικών προϊόντων
και υποπροϊόντων θα πρέπει να διασφαλίζουν την ευρωστία

Το έργο, περιλαμβάνει επενδύσεις δασοκομικές τεχνολογίες ή
επεξεργασία, μετακίνηση και αξιοποίηση δασικών προϊόντων και
υποπροϊόντων και στην περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την
εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την σχετική Απόφαση Έγκρισης

ΝΑΙ

των δασικών οικοσυστημάτων.

Περιβαλλοντικών του Όρων,
διασφαλίζει την ευρωστία των δασικών οικοσυστημάτων, όπου
απαιτείται
ΌΧΙ

ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ
2. Για την προστασία των εδαφών και την αποφυγή απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθμισής τους, θα πρέπει μέσω του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ, είτε με τη
θέσπιση ειδικών κριτηρίων, είτε με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των αξιολογούμενων προς ένταξη πράξεων, να ακολουθούνται οι παρακάτω
κατευθύνσεις:

2.1. Ενθάρρυνση προτάσεων για περιορισμό της διάβρωσης
του εδάφους και την αύξηση της οργανικής του ύλης.

Το έργο/δράση, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και
την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του
Όρων, περιορίζει τη διάβρωση του εδάφους και αυξάνει την
οργανική του ύλη, όπου απαιτείται

ΝΑΙ

ΌΧΙ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

2.2. Ελαχιστοποίηση αλλοιώσεων στο εδαφικό ανάγλυφο,
ιδίως μέσω μέριμνας για την όσο το δυνατόν μικρότερη
επίδραση στη μορφολογία του εδάφους από τις μεθόδους
γεωργικής καλλιέργειας και το σχεδιασμό των κτηνοτροφικών
μονάδων.

Το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την
σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων,
εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση αλλοιώσεων στο εδαφικό
ανάγλυφο, ιδίως μέσω μέριμνας για την όσο το δυνατόν μικρότερη
επίδραση στη μορφολογία του εδάφους από τις μεθόδους
γεωργικής καλλιέργειας και το σχεδιασμό των κτηνοτροφικών
μονάδων, όπου απαιτείται

ΝΑΙ

ΌΧΙ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

2.3. Εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για τη μείωση
των συγκεντρώσεων αζώτου και φωσφόρου στο έδαφος.

Το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του κα την
σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων,
εξασφαλίζει τη μείωση των συγκεντρώσεων αζώτου και φωσφόρου
στο έδαφος, όπου απαιτείται

ΝΑΙ

ΌΧΙ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

3. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση νερού θα
πρέπει, μέσω του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ, να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

3.1. Ενθάρρυνση προτάσεων που περιλαμβάνουν πρακτικές
μείωσης κατανάλωσης νερού από πρωτογενείς υδατικούς
πόρους ή/και μείωσης των υγρών αποβλήτων.

Το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την
σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων,
εξασφαλίζει πρακτικές μείωσης κατανάλωσης νερού από
πρωτογενείς υδατικούς πόρους ή/και μείωσης των υγρών
αποβλήτων, όπου απαιτείται

ΝΑΙ

ΌΧΙ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

3.2. Εφαρμογή των βασικών και συμπληρωματικών μέτρων
που καθορίστηκαν στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του οικείου κάθε φορά Υδατικού
Διαμερίσματος, ιδίως σε ότι αφορά θέματα άρδευσης και
περιορισμό
της
ρύπανσης
από
λιπάσματα
και
φυτοπροστατευτικές ουσίες.

Το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την
σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων,
εξασφαλίζει την εφαρμογή των βασικών και συμπληρωματικών
μέτρων που καθορίστηκαν στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του οικείου κάθε φορά Υδατικού
Διαμερίσματος, ιδίως σε ότι αφορά θέματα άρδευσης και
περιορισμό της ρύπανσης από λιπάσματα και φυτοπροστατευτικές
ουσίες, όπου απαιτείται

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

3.3. Έμφαση σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την
προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική
αλλαγή.

Το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την
σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, ενισχύει
την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή,
όπου απαιτείται

ΝΑΙ

ΌΧΙ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

4. Για την μείωση των αερίων ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει μέσω του
μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ, να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:

4.1. Ενίσχυση των δασικών οικοσυστημάτων, με
αναδασώσεις και επέκταση της δασικής διαχείρισης, καθώς
και προστασία τους από πυρκαγιές.

Το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την
σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, ενισχύει τα
δασικά οικοσυστήματα, με αναδασώσεις και επέκταση της δασικής
διαχείρισης καθώς και προστασία τους από πυρκαγιές, όπου
απαιτείται

ΝΑΙ

ΌΧΙ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

4.2. Στα έργα διαχείρισης αποβλήτων που συνοδεύουν τις
δράσεις που περιλαμβάνονται στο ΠΑΑ, θα πρέπει από τα
πρώτα στάδια σχεδιασμού και αξιολόγησης να λαμβάνεται

Το έργο περιλαμβάνει έργα διαχείρισης αποβλήτων και στην
περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την
σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων, από τα

ΝΑΙ

μέριμνα για ελαχιστοποίηση των εκπομπών
θερμοκηπίου.

αερίων του

πρώτα στάδια λαμβάνει μέριμνα για ελαχιστοποίηση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπου απαιτείται
ΌΧΙ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

5. Για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, θα πρέπει μέσω του μηχανισμού διαχείρισης και υλοποίησης του ΠΑΑ και με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους των αξιολογούμενων προς ένταξη πράξεων, να ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσει<:

5.1 Να διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι τα έργα του
προγράμματος δεν θα ενέχουν κινδύνους για την υποβάθμιση
θέσεων και ευρημάτων πολιτιστικού, ιστορικού και
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Το έργο, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ΜΠΕ του και την
σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του Όρων,
διασφαλίζει εκ των ποτέρων ότι δεν ενέχει κινδύνους για την
υποβάθμιση θέσεων και ευρημάτων πολιτιστικού, ιστορικού και
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπου απαιτείται

ΝΑΙ

ΌΧΙ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

5.2 Ο σχεδιασμός των έργων θα πρέπει να επιδιώκει την
ενσωμάτωση τρόπων προβολής και ανάδειξης των ιστορικών
και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής τους.

Ο σχεδιασμός του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη
ΜΠΕ του και την σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών του
Όρων, επιδιώκει την ενσωμάτωση τρόπων προβολής και ανάδειξης
των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής τους, όπου
απαιτείται

ΝΑΙ

ΌΧΙ
ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
Ν.ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ 2014-2020

10. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΤΠΕ Η ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Περιγράψτε τις εργασίες (τιμολογημένες δαπάνες που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του
προτεινόμενου έργου), οι οποίες αφορούν στην εισαγωγή καινοτομίας / ΤΠΕ ή πιλοτικών εφαρμογών. Η
καινοτομία στις παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα μπορεί να συνδέεται με την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών και της έρευνας για τη δημιουργία βιοκλιματικών υποδομών, για τη χρήση νέων, φιλικών προς
το περιβάλλον υλικών, για τη βελτίωση υφιστάμενων υπηρεσιών και διαδικασιών, για την ανάπτυξη
εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές κ.α.

11. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ (εκτός της
υποδράσης 19.2.4.4)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Διατηρητέο κτίριο
KAAEKT ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

1.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παραδοσιακό κτίριο
Παραδοσιακός οικισμός

Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος
Αναφέρονται στοιχεία και υλικό τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν το αρχιτεκτονικό ή ιστορικό
ενδιαφέρον του κτιρίου
(το συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να συμπληρώνεται και να συνοδεύεται από υλικό
τεκμηρίωσης όπως δημόσια έγγραφα, ιστορικές πηγές, αναφορές σε εκδόσεις, βεβαιώσεις
αρμοδίων υπηρεσιών, παρουσιάσεις σε μουσειακές συλλογές, κλπ)

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Αναφέρετε το ύψος και το ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών σχετικών με τη χρήση ή παραγωγή
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), (φωτοβολταϊκά, βιοντίζελ, βιοαέριο κ.λ.π.) που θα χρειαστείτε για την
κάλυψη των αναγκών της επενδυσης.

11. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΜΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ:
ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (εκτίμηση)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΑΛΛΟ (ειδικότερα: ………………)

13. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί/εκπονηθεί κάποια από τις απαιτούμενες για την υλοποίηση του
προτεινόμενου έργου άδεια/μελέτη, να εκτιμηθεί ο χρόνος έκδοσης, καθώς και ο χρόνος για την
έναρξη εργασιών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ



ΘΕΣΜΙΚΑ: (σύσταση νομικού προσώπου κ.λπ.)



ΤΕΧΝΙΚΑ: (μελέτες, εγκρίσεις κ.λπ.)



ΑΛΛΑ:

14. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Να γίνει τεκμηρίωση του είδους και του ύψους των δαπανών, ώστε να συνάδουν με τη φύση,
τους στόχους και την λειτουργικότητα του επενδυτικού σχεδίου
14.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΥΨΗΣ

Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα υποδομής και περιβάλλοντος
χώρου.

14.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

2

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

3

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

4

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

5

Κτίριο επιφάνειας ....................... m2 που θα χρησιμοποιείται για:

Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός της προτεινόμενης πράξης συντάσσεται σύμφωνα με τα υποέργα
τα οποία καταγράφονται στο ΟΠΣΑΑ, όπου αναφέρονται και οι επιλέξιμες δαπάνες.
1. Όσον αφορά εργασίες κατασκευαστικών έργων, κτηριακά και περιβάλλοντος χώρου, για
περιπτώσεις Ο.Τ.Α. ακολουθούνται τα εκάστοτε εγκεκριμένα τιμολόγια που προβλέπονται
για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την οικεία Νομοθεσία.
2. Όσον αφορά Φορείς Δημοσίου που αποτελούν αναθέτουσες Αρχές κατά τις διατάξεις του
Ν.4412/2017, και εκτελούν Δημοσιές Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων ακολουθούνται
οι όροι και προυποθέσεις του Ν.4412/2016, άρθρο 45.
3. Όσον αφορά περιπτώσεις φορέων Δημοσίου και εκτέλεση πράξεων με ίδια μέσα
(αυτεπιστασία), συμπληρώνεται το συνημμένο "Σχέδιο Απόφασης Εκτέλεσης Υποέργου με
ίδια Μέσα", Ο προϋπολογισμός τεκμηριώνεται με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος σύμφωνα
με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΟΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α / 8-8-2016) (Α.Τ.Ο.Ε.)

14.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Όσον αφορά Συλλογικούς Φορείς Ιδιωτικού Δικαίου ή φορείς που δεν δεσμεύονται για
κατασκευαστικά έργα να ακολουθούν συγκεκριμένα τιμολόγια, λαμβάνονται υπόψη οι
μέγιστες Εγκεκριμένες Τιμές Μονάδος του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Α.Ε. που επισυνάπτονται ως
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ), για την
τεκμηρίωση και αξιολόγηση του εύλογου του κόστους του προτεινόμενου επενδυτικού
σχεδίου.
2. Οι Συλλογικοί φορείς που εκτελούν έργα (που δεν εμπίπτουν σε όρους Δημοσίων
Συμβάσεων) θα πρέπει να ακολουθούν όρους διαφάνειας και ανοικτές διαδικασίες.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΥΛΙΚΑ,ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ)

Όσον αφορά τον Φ.Π.Α. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Ειδικότερα αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνον
εφόσον τεκμηριώνεται από σχετικά δικαιολογητικά ότι δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της Εθνικής
Νομοθεσίας. [Ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του
κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες
που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ
δραστηριοτήτων του δικαιούχου, Άρθρο 17 της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/01-112016, τ.Β.) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού]
Σε αυτή τη περίπτωση εντάσσεται και καταγράφεται διακριτά στον Προϋπολογισμό.
Δίνεται η δυνατότητα προσθήκης νέων εργασιών , για τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται το
εύλογο του κόστους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΥΛΙΚΑ,ΕΡΓΑΣΙΑ,ΕΡΓ. ΕΙΣΦ.)
2.
Δίνεται
η
δυνατότητα
προσθήκης
νέων
εργασιών
,
για τις οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται το εύλογο του κόστους
3. Για τις περιοχές της Ικαρίας και των Φούρνων ενδέχεται οι τιμές να προσαυξάνονται κατά 20% και 25% αντίστοιχα
μετά από έλεγχο, λόγω απομακρυσμένων περιοχών και αυξημένου κόστους
4. Εφόσον το μοναδιαίο (ανά τεμάχιο) κόστος αυτών υπερβαίνει, σε αξία τα 1.000€, απαιτούνται τρεις (3) συγκρίσιμες
προσφορές, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τουλάχιστον μία (1)

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ
Β

ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΟΜΑΔΑ
Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Μ.Μ.

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

EΥ.01

Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις

μ3

7,00

EΥ.02

Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ

ΚΑ

1.100

EΥ.03
EΥ.04

Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ
Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

ΚΑ
ΚΑ

300
1100

EΥ.05
EΥ.06

Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης
Σωληνώσεις για σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

ΚΑ

1100

μμ

25

EΥ.07

Σωληνώσεις για σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης

μμ

80

EΥ….
ΠΧ.01

Άλλο
Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασάλους κάθε
2-2,5 μ, ύψους 1,5-2,5μ

μ

30,00

ΠΧ.02

Περίφραξη με σενάζ 20 εκατοστά, πασσάλους και πλέγμα

μ

70,00

ΠΧ.03

Περίφραξη συμπαγής με πλέγμα (1,00 μ beton)
Περίφραξη από λιθοδομή με κοινούς λίθους

ΠΧ.04
ΠΧ.05
ΠΧ.06

Εσωτερική οδοποιία
Εσωτερική οδοποιία
σκυρόδεμα

από

ελαφρά

μ

90,00

μ2/όψης

60,00

μ2

20,00

μ3

160,00

Αίθριος (αύλειος) χώρος

μ2

45

ΠΧ.08

Χώρος πρασίνου

μ2

25

ΠΧ.09
01.01

Άλλο
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις, με αποκομιδή,
μεταφορά και επεξεργασία μπαζών
Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις, με αποκομιδή,
μεταφορά και επεξεργασία μπαζών
Γενικές εκσκαφές βραχώδεις, με αποκομιδή,
μεταφορά και επεξεργασία μπαζών

μ3

9,00

μ3

15,00

μ3

40,00

Επιχώσεις με προιόντα εκσκαφής

μ3

10,00

01.05

Ειδικές επιχώσεις

μ3

30,00

01.06

Άλλο

02.01

Καθαιρ.πλινθοδομής

μ3

40,00

Καθαιρ.πλινθοδομής ισχυρού κονιάματος
Καθαιρ. Σκυροδεμάτων δαπέδων (άοπλο
οπλισμένο με πλέγμα)

μ3

65,00

μ3

50,00

01.02
01.03

02.02
02.03

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα
με
το
τιμολόγιο
του
παρόχου. Η πρόσβαση
στο
δίκτυο
τιμολογείται
ως
σωληνώσεις
ή
καλωδιώσεις

Συμπεριλαμβάνεται η
εργασία εκσκαφής και
δημιουργίας φρεατίων

οπλισμένο

ΠΧ.07

01.04
ΟΜΑΔΑ
Γ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ή

02.04

Καθαιρ.οπλισμένου σκυροδέματο (Ανάλογα με τη
διατομή και τη θέση του στοιχείου)

μ3

120,00

02.05

Καθαιρ.επιχρησμάτων

μ2

9,00

Ανάλογα με το είδος
και την ποιότητα του
υλικού,
συμπεριλαμβάνει την
προεργασία και την
τελική επίστρωση
Ανάλογα με το είδος
και την ποσότητα των
φυτών

Καθαιρ.τοίχων διά τη διαμόρφωση θυρών

μ2

35,00

02.07

Καθαιρ. Θυρών κ' παραθύρων (αλουμινίου, ξύλινων
ή σιδηρών) μετά των κασωμάτων τους

τεμ

35,00

02.08

Καθαίρεση λιθοδομής

μ3

75,00

02.09

Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντώς τύπου

μ2

8,00

02.10

Καθαίρεση επικεράμωσης

μ2

6,00

02.11

Καθαίρεση
ξύλινου
πατωμάτων κ΄στέγης

μ2

17,00

02.12

Άλλο

ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ
(συμπεριλαμβάνεται
η δαπάνη
πρόμήθειας και
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ(συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη πρόμήθειας και τοποθέτησης :καλουπώματος, σιδερώματος, σκυροδέματος, άντλησης , εργοδοτικές
τοποθέτησης των
εισφορές /μ3)
υλικών, εργατική
δαπάνη και
εργοδοτικές
εισφορές /μ3)

02.06

οργανισμού

03.01

Οπλισμένο
σκυρόδεμα
απομακρυσμένες περιοχές)

03.02
03.02.1

Οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

03.02.2

κατηγορίας C20/25
Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 σε ανακαινίσεις επισκευές - επεμβάσεις γενικά σε παραδοσιακά
κτίρια

μ3

355,00

Προσαύξηση
τιμής
όταν
η
συνολική
χρησιμοποιούμενη ποσότητα σκυροδέματος σε όλο
το έργο δεν υπερβαίνει τα 30 m3

μ3

25,00

03.03

Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων

μ3

160,00

03.04
03.05
03.06

ελαφρό μπετον πάσης φύσεως (betocel,
περλιτόδεμα κτλ)
κατασκευή γρηπίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατασκευή βαθμίδας από οπλισμένο σκυρόδεμα

μ3
μμ
μμ

160,00
26,00
25,00

03.07

Εξισωτικές στρώσεις (μέχρι 15εκ.)

μ2

15,00

03.08

Επιφάνειες εμφανους σκυροδέματος

μ2

30,00

03.09

σενάζ δρομικά

μμ

18,00

03.10

σενάζ μπατικά

μμ

25,00

03.11

Κατασκευή ασφάλτου σε περιβάλλοντα χώρο,
χώρους κυκλοφορίας κτλ. (περιλαμβάνεται η βάση
και η υπόβαση από κατάλληλα συμπυκνωμένα
αδρανή υλικά, η προεπάλειψη κτλ)

μ2

35,00

03.12

μανδύας χυτού σκυροδέματος

μ3

390,00

03.13

μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος

μ3

550,00

03.14

Άλλο

04.01

Λιθοδομές με κοινούς λίθους

μ3

100,00

04.02

Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους

μ3

180,00

04.03

Αργολιθ/μές δι' ασβεστ/ματος

μ3

90,00

04.04

Πλινθοδομές δρομικές

μ2

25,00

03.02.3
03.02.4

ΟΜΑΔΑ
Δ

φέροντος

(Ορεινές

και

μ3

340

μ3
220,00

310,00

Η τιμή διαμορφώνεται
από την κατηγορία
Σκυροδέματος, το
είδος του
σκυροδετούμενου
στοιχείου (θεμελίωση,
πλάκα, κατακόρυφα ή
οριζόντια στοιχεία,
φέρων οργανισμός ή
διαμορφώσεις), τον
λόγο "βάρος
σιδήρου/κυβικό μέτρο
σκυροδέματος" και
την προσβασιμότητα
στο έργο.
Συμπεριλαμβάνονται
στην τιμή όλα τα
πρόσθετα
σκυροδέματος
(υπερρευστοποιητής,
επιβραδυντής)

Η τιμή διαμορφώνεται
από την κατηγορία
Σκυροδέματος

Η τιμή διαμορφώνεται
ανά κυβικό λιθοδομής
και από το αν είναι
μονής ή διπλής όψης

Πλινθοδομές δρομικές με μπλόκια (μέχρι 15 εκ.)

μ2

20,00

Πλινθοδομές μπατικές

μ2

40,00

Τσιμεντολιθοδομές

μ2

20,00

04.08

πλινθοδομές εξ ελαφρών πλίνθων alfa block 10 cm

μ2

30,00

04.09

πλινθοδομές εξ ελαφρών πλίνθων alfa block 25 cm

μ2

42,00

04.10

Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί (δύο όψεις
ενδιάμεσο ελαφρύ σκελετό, στηρίγματα κτλ.)

με

μ2

45,00

04.11

Τοίχοι τσιμεντοσανίδων απλοί (δύο όψεις με
ενδιάμεσο ελαφρύ σκελετό, στηρίγματα κτλ.)

μ2

60,00

04.12

Επενδύσεις τοίχων με γυψοσανίδα

μ2

25,00

Επενδύσεις τοίχων με τσιμεντοσανίδα

μ2

40,00

Αβεστοκονιάματα τριπτά

μ2

20,00

05.02

Αβεστοκονιάματα τριπτά (με kourasanit)

μ2

28,00

05.03

μ2

25,00

05.04

Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου
Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα με τελείωμα σαγρέ

μ2

28,00

05.05

Μεταλλικά ή πλαστικά πλέγματα για επιχρίσματα

μ2

5,00

Ετοιμο επίχρισμα

μ2

18,00

05.07

Ετοιμο επίχρισμα θερμοπρόσοψης

μ2

20,00

05.08

Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών

μ2

26,00

05.09

Άλλο

06.01

Με πλακίδια πορσελάνης

μ2

55,00

06.02

Με πατητή τσιμεντοκονία

μ2

35,00

Με λίθινες πλάκες

μ2

60,00

Με ορθογωνισμένες πλάκες

μ2

60,00

06.05

Με πέτρα στενάρι

μ2

70,00

06.06

Με πλάκες μαρμάρου

μ2

90,00

06.07

Με πλάκες γρανίτη

μ2

140,00

06.08
06.09

Ξύλινα
διαζώματα
βερνικόχρωμα
Άλλο

μ.μ

40,00

07.01

Με χονδρόπλ.ακανον.πάχους

μ2

50,00

07.02

Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)

μ2

60,00

07.03

Με πλάκες μαρμάρου ποιότητας Β/ τύπου Ιωαννίνων,
Νάξου

μ2

90,00

Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)

μ2

140,00

Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ

μ2

60,00

Με πατητή τσιμεντοκονία

μ2

40,00

07.07

Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας

μ2

70,00

07.08

Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας

μ2

120,00

07.09

Με λωρίδες δρυός

μ2

140,00

Δάπεδο ραμποτε με ξύλο καστανιάς πλήρες

μ2

140,00

Λαμινέιτ

μ2

40,00

04.05
04.06
04.07

04.13
04.14

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

05.01

05.06

06.03
06.04

07.04
07.05
07.06

07.10
07.11

Άλλο

αργολιθοδομών

με

07.12

Βιομηχανικό δάπεδο

μ2

40,00

07.13
07.14
07.15

Περιθώρια (σοβατεπί) από μάρμαρο
Περιθώρια (σοβατεπί) κεραμικών πλακιδίων
Περιθώρια (σοβατεπί) ξύλινων δαπέδων

μ.μ.
μ.μ.

19,00
15,00
17,00

07.16

Άλλο

08.01

Πόρτες πρεσσαριστές κοινές

μ2

220,00

08.02

Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF

μ2

300,00

08.03

Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρύ,καρυδιά,
καστανιά κλπ.

μ2

420,00

08.04

Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιά

μ2

600,00

08.05

Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς

μ2

520,00

08.06

Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία

μ2

350,00

Υαλοστάσια από ορενγκονπαιν

μ2

550,00

08.08

Σκούρα από σουηδική ξυλεία

μ2

360,00

08.09

Σιδερένιες πόρτες

μ2

250,00

08.10

Σιδερένια παράθυρα

μ2

250,00

08.11

Bιτρίνες αλουμινίου

μ2

500,00

08.12

Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα
κουφώματα
αλουμινίου ή PVC (χωρίς ρολό) με σίτα

μ2

400,00

08.13

Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα
κουφώματα
αλουμινίου ή PVC (με παντζούρι) με σίτα

μ2

580,00

08.14

Ανοιγόμενα-ανακλινόμενα κουφώματα αλουμινίου
ή PVC (με ρολό) με σίτα

μ2

480,00

08.15

Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή

μ2

180,00

08.16

Σκούρα (παραδοσιακά) αλουμινίου

μ2

500,00

08.17

Σκούρα (παραδοσιακά) συνθετικά PVC

μ2

450,00

08.18

Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 εως Τ90 πλήρως
εξοπλισ.

τεμ

900,00

08.19
08.20

Δίφυλλη πυράντοχη πότρα Τ30 εως Τ90 πλήρως
εξοπλισμένη
Άλλο

τεμ

1800,00

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

08.07

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ

ΟΜΑΔΑ
Ε

μ.μ.

09.01

Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματ)

09.02

Ντουλάπες (ανιγκρέ)

μ2
οψης
μ2
οψης

09.03

Ντουλάπια κουζίνας κοινά

μ.μ.

330,00

09.04

Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία

μ.μ.

550,00

09.05

Άλλο

10.01

Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος

μ2

40,00

10.02

Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών

μ2

16,00

10.03

Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου

μ2

16,00

10.04

Υγρομόνωση δαπέδων επι εδάφους
Θερμοπρόσοψη εξ. Επιφανειών (πάχους μέχρι 7
εκ.)

μ2

16,00

μ2

40,00

10.05

η τιμή διαμορφώνεται
ανάλογα με το αν
απαιτείται επιπλέον
διάστρωση
σκυροδέματος)

η τιμή διαμορφώνεται
ανάλογα τη ποιότητα
του υλικού και τη
χρήση(οικιακή ή
βιοτεχνική)

280,00
350,00

Οι τιμές είναι
ενδεικτικές και μπορεί
να διαφοροποιηθούν
ανάλογα με τα υλικά
που
χρησιμοποιούνται.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΣΤΗΘΑΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΟΜΑΔΑ
ΣΤ

10.06

Άλλο

11.01

Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ.
μπαλκονιών

μ.μ.

45,00

11.02

Κατώφλια με μάρμαρο καβάλας

μμ

55,00

11.03

μμ

80,00

11.04

κατώφλια με μαρμαρο τυπου διονύσου
Κατώφλια,επίστρωση στηθαίων ποδιές παραθ.
μπαλκονιών με μάρμαρο τύπου διονύσου

μμ

70,00

11.05

Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος τυπου καβάλας

μμ

80,00

11.06

Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος τύπου διονύσου

μμ

120,00

11.07

Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος τύπου βεροίας

μμ

140,00

11.08

Σκαλομέρια

μμ

15,00

11.09

Άλλο

12.01

Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός

μμ

140,00

12.02

Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης

μ.μ

80,00

12.03

τεμ

2600,00

12.04

Κατασκευή σιδερένιας βαθμίδας με κάγκελο
Κατασκευή ξύλινης
βαθμίδας με κάγκελο
(σουηδικό)

τεμ

5000,00

12.05

Κατασκευή ξύλινης βαθμίδας με κάγκελο (δρύς)

τεμ

6000,00

12.06

Άλλο

14.01

μ2

40,00

14.02

Από γυψοσανίδες
Κατασκευή ψευδοροφής από τσιμεντοσανίδα

μ2

45,00

14.03

Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό

μ2

33,00

14.04
14.05

Επένδυση οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης
Άλλο

μ2

80,00

15.01

Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλακα
σκυροδεμ.

μ2

100,00

15.02

Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια

μ2

190,00

15.03
15.04

Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος
Άλλο

μ2

50,00

16.01
16.02

Από οπλισμένο σκυρόδεμα
Από δρομική πλινθοδομή

μ.μ.
μ.μ.

55,00
25,00

16.03

Από κιγκλίδωμα σιδερένιο

μ.μ.

75,00

16.04
16.05
16.06

Από κιγκλίδωμα αλουμινίου
Από κιγκλίδωμα ινοξ με τζάμι σεκιουριτ
Από κιγκλίδωμα ινοξ

μ.μ.
μ.μ.
μ.μ.

95,00
220,00
180,00

16.07

Από κιγκλίδωμα ξύλινο

μ.μ.

100,00

16.08

Άλλο

17.01

Υδροχρωματισμοί

μ2

11,00

17.02

Πλαστικά επί τοίχου

μ2

16,00

17.03

Πλαστικά σπατουλαριστά

μ2

18,00

17.04

Τσιμεντοχρώματα

μ2

18,00

ντουκοχρώματα

μ2

20,00

Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών

μ2

35,00

17.05
17.06

Ανάλογα το μέγεθος
και την επεξεργασία

Ανάλογα τη διατομή
και την επεξεργασία

Ανάλογα το υλικό και
την επεξεργασία

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

17.07

Άλλο

18.01

Τζάκι απλό

αποκ

1100,00

18.02

Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)

αποκ

3200,00

18.03

Τζάκι ενεργειακό

αποκ

6000,00

18.04

πέργκολα από προλουστραρισμένη ξυλεία

μ2

140,00

18.05

περγκολα από μεταλλική κατασκευή

μ2

120,00

18.06

πέργκολα αλουμινίου

μ2

250,00

18.07

πέργκολα αλουμινίου (ηλ. Βαφή απομίμισης ξύλου)

μ2

300,00

18.08

κλειδαριές πόμολα

τεμ

35,00

18.09

Άλλο

αποκ

3000

αποκ

2000

19.02.1

Υδρευση-αποχέτευση
κουζίνας
λουτρού-wc.
(Σωληνώσεις )
Υδρευση-αποχέτευση
κουζίνας
λουτρού-wc.
(συνδέσεις) για κατοικία μέχρι 100 μ2 ανά όροφο
Υδρευση-αποχέτευση
κουζίνας
λουτρού-wc.
(Σωληνώσεις) για βιοτεχνικό κτίριο μέχρι 600 μ2

μ2/κατ

4000

19.02.2

Υδρευση-αποχέτευση
κουζίνας
λουτρού-wc.
(συνδέσεις) για βιοτεχνικό κτίριο μέχρι 600 μ2

μ2/κατ

3500

19.03.1

Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις )

μ2/κατ

30,00

19.03.2

Κεντρική θέρμανση
,καυστήρας,λεβητας )

μ2/κατ

45,00

19.04

Ενδοδαπέδια θέρμανση κ' ψύξη (Σωληνώσεις
Συνδέσεις, σώματα. Η αντλία θερμότητας στον
εξοπλισμό)

μ2/κατ

40,00

19.05.1

Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και
ισχυρά ρευματα) Κατοικίας (Σωληνώσεις,)

μ2/κατ

19.01.1

ΟΜΑΔΑ
Ζ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΑ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ Β) ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣΓ) ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ Δ) ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

19.01.2

(

Συνδέσεις,

σώματα

19.06.1

Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και
ισχυρά
ρευματα)
Κατοικίας
(,καλοδιώσεις,ρευματολήπτες)
Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και
ισχυρά
ρευματα)
Καταστήματος/βιοτεχνίας
(Σωληνώσεις,)

19.06.2

Πλήρης ηλεκτρ/γική εγκατάσταση (ασθενή και
ισχυρά ρευματα) Καταστήματος/ βιοτεχνίας
(Καλοδιώσεις,ρευματολήπτες)

19.05.2

Ανάλογα με το είδος
του
ξύλου,
την
επικάλυψη
και τις
διαστάσεις
των
στοιχείων

Ανάλογα με το είδος
και τον αριθμό των
θέσεων

η τιμή θα
διαμορφώνεται
ανάλογα με την
εταιρία, τα
χαρακτηριστικά και τις
θερμίδες

40,00

40,00
μ2/κατ
45,00
μ2/κατ

Ανάλογα με το είδος
και την ηλεκτρολογική
μελέτη

45,00
μ2/κατ

19.07

Πλήρες σέτ λουτρού (νεροχύτης, μπαταρίες διπλής
ροής,λεκάνη, καζανάκι εξοικ. νερού , μπανιέρα)

αποκ

1200,00

19.08

Σέτ WC (νεροχύτης, μπαταρίες διπλής ροής, λεκάνη,
καζανάκι εξοικ. Νερού, ντουζιέρα)

αποκ

800,00

19.09

νεροχύτης μπαταρία κουζίνας

αποκ

400,00

Ανάλογα την ποιότητα
των ειδών υγιεινής. Το
πλήρες
σετ
περιλαμβάνει:
μπανιέρα,
λεκάνη,
μπιντέ, νιπτήρας ή
έπιπλο-πάγκος,
σαπουνοδόχοι
κτλ,
μπαταρίες, καθρέπτης.
Ανάλογα την ποιότητα
των ειδών υγιεινής. Το
πλήρες
σετ
περιλαμβάνει:
ντουζιέρα,
λεκάνη,
νιπτήρας,
σαπουνοδόχοι
κτλ,
μπαταρίες, καθρέπτης

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Α) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Β) ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΑΜΕΑ

ΟΜΑΔΑ
Η

1.
2.
3.
4.

19.10

κλιματιστικά μέχρι 9000 btu

τεμ

500,00

19.11

κλιματιστικά μέχρι 12000 btu

τεμ

600,00

19.12

κλιματιστικά μέχρι 18000 btu

τεμ

900,00

19.13

κλιματιστικά μέχρι 24000 btu

τεμ

1200,00

19.14

Ηλιακός συλλέκτης

τεμ

1600,00

19.15

άλλο

20.01

Ανελκυστήρας μεχρι 4 στάσεις

αποκ

20000,00

20.02

Προσαύξηση ανά στάση πέραν των 4ων

Στασ

1200,00

20.03

Αναβατόριο ΑΜΕΑ

αποκ

7000,00

20.04

άλλο

21.01

Μεταλλικός σκελετός (συμπεριλαμβανομάνων και
όλων των ειδικών τεμαχίων και απαιτούμενων
υλικών.) (θα κοστολογηθεί διαφορετικά η σύνθετη
μεταλλική κατασκευή από δικτύωμα)

κιλ

7,00

21.02

Πάνελ με μόνωση (για 50mm)

μ2

45,00

21.03

μεταλλική κλίμακα

κιλ

5,00

21.04

Άλλο

κιλ

Ανάλογα με την
εταιρία, την
ενεργειακή κλάση, αν
είναι inverter ή όχι.

Γίνονται δεκτές και εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα χωρίς να υπερβαίνουν το 60% των
αντίστοιχων τιμών ΑΤΟΕ.
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και προκαταβολές φόρων.
Στις παραπάνω τιμές δε συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ
Δεν πιστοποιούνται εργασίες τμηματικά εκτός αν είναι εμφανώς διακριτές οι ποσότητες, π.χ. σκυροδέματα
θεμελίωσης, υπογείου, στάθμης ανωδομής.

"ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μ.Μ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΟΜΑΔΑ
Α

ΟΜΑΔΑ Β

ΟΜΑΔΑ ν

Στα συνημμένα έντυπα της Πρόσκλησης, παρατίθεται υπόδειγμα πίνακα που συμπληρώνεται με
σκοπό την διαμόρφωση ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Ο πίνακας συμπληρώνεται σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο παράρτημα του παρόντος .

Το συμπληρωμένο αρχείο εντάσσεται ως ένθετος πίνακας με τίτλο,
14.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1
2
3
4

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α

(Είδος,
τύπος,
χαρακτηριστικά)

τεχνικά

Μ.Μ. (π.χ.
τεμ, m2, m3,
κ.λπ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

τεχνικά

Μ.Μ. (π.χ.
τεμ, m2, m3,
κ.λπ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α

(Είδος,
τύπος,
χαρακτηριστικά)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α/Α

(Είδος,
τύπος,
χαρακτηριστικά)

τεχνικά

Μ.Μ. (π.χ.
τεμ, m2, m3,
κ.λπ.)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΛΕΤΕΣ
Α/Α

ΜΕΛΕΤΕΣ

1

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚ. ΆΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ THN ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2

ΜΕΛΕΤΕΣ -ΕΡΕΥΝΕΣ

3

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

4

………………………………….

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

7
8
9
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1
2
3
4
5
6
ΣΥΝΟΛΟ

Στην παρούσα περιλαμβάνονται επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν : ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ,
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ – ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ –
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΣΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΥΠΟΥ –
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
Ν.ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ 2014-2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*)
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ (συμπληρώνεται
κατά περίπτωση)

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

2

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

3

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

KAAEKT ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

1.

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α'
ΕΞΑΜ.

Β'
ΕΞΑΜ.

Γ'
ΕΞΑΜ.

Δ'
ΕΞΑΜ.

Ε’
ΕΞΑΜ.

ΣΤ’
ΕΞΑΜ.

5

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕ

6

7

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚ. ΆΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ……………………………

8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ - ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

9

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΥΠΟΔΡΑΣΗ
19.2.4.4)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΙ
(**)

(*) Στο χρονοδιάγραμμα συμπληρώνεται το ποσοστό της συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης που υπολογίζεται να εκτελεστεί στο συγκεκριμένο εξάμηνο
(**) Συμπληρώνεται το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανά εξάμηνο

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
Ν.ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ 2014-2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΣΑ (€)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΠΟΣΑ (€)

καταθέσεις
μετοχές, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι
προσύμφωνα πώλησης ακινήτων
για εταιρείες: κερδοφορία ικανή να καλύψει την ίδια
συμμετοχή ή δυνατότητα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η
οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το πρώτο αίτημα
πληρωμής του έργου
για ΟΤΑ: απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για κάλυψη
ιδιωτικής συμμετοχής
τραπεζικός δανεισμός (πρόθεση δανειοδότησης)
τραπεζικός δανεισμός (έγκριση/Σύμβαση δανείου)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

KAAEKT ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

1.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δείκτης
εκροών
Ο22

Ο15
AdO6B.F
AdO6B.Μ
AdO.R
OAD
Ο5

Περιγραφή Δείκτη

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

Αριθμός (πλήθος) φορέων υλοποίησης έργου
Τύπος Δικαιούχου
ΜΚΟ
ΟΤΔ
Δημόσιος Φορέας
ΜΜΕ (δεν αφορά την Πρόσκληση)
Άλλο (Συλλογικοί Φορείς)
Πληθυσμός που επωφελείται από
βελτιωμένες υπηρεσίες/υποδομές
Θέσεις εργασίας - Γυναίκες που
δημιουργούνται
Θέσεις εργασίας - Άνδρες που
δημιουργούνται

Δράσεις
που αφορά

Τρόπος Συμπλήρωσης
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (επιλέγει ένα
δεδομένο διάστασης)

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΟΛΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

Μήκος οδοποιίας (km)
Συνολική έκταση (σε εκτάρια)

19.2.5.1
19.2.6.1.1 &2

4. ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ



Σε περίπτωση που προκύπτει κερδοφορία, θα πρέπει να συμπληρώνεται επίσης και ο
Πίνακας «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ» (Συνημμένο Προκήρυξης)



Τα ποσά στους πίνακες που ακολουθούν συμπληρώνονται σε ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία.

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER
Ν.ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΑΑ 2014-2020

ΠΙΝΑΚΑΣ

4.1.

:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Συμπληρώνεται για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ -3

ΕΤΟΣ -2

ΕΤΟΣ -1

ΕΤΟΣ 1

ΕΤΟΣ 2

ΕΤΟΣ 3

ΕΤΟΣ 4

ΕΤΟΣ 5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

KAAEKT ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

1.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

- προϊόν ….
- προϊόν …..

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Συμπληρώνεται για όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΤΟΣ -3

ΕΤΟΣ -2

ΕΤΟΣ -1

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΤΙΜΗ

ΕΤΟΣ 1

ΕΤΟΣ 2

ΕΤΟΣ 3

ΕΤΟΣ 4

ΕΤΟΣ 5

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

2. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
3. ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ Η ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 1Ο ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ανθρωπομήνες

κόστος/ανθρωπομήνα

ετήσιο κόστος

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Α’ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΤΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΟΣ Α΄ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

ΕΤΟΣ -3

ΕΤΟΣ -2

ΕΤΟΣ -1

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΕΤΟΣ 1

ΕΤΟΣ 2

ΕΤΟΣ 3

ΕΤΟΣ 4

ΕΤΟΣ 5

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5: ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
-3

1.

Δαπάνες

προσωπικού

(αμοιβές

και

υλών

και

επιβαρύνσεις) (πίνακας 4.3)
2.

Δαπάνες

πρώτων

προσφερόμενων υπηρεσιών
Πρώτων και βοηθητικών υλών (πίνακας 4.4)
……….
3. Γενικά έξοδα
Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.)
Δαπάνες Συντήρησης
Φόροι - τέλη
Έντυπα & Γραφική ύλη
Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού
Διάφορα άλλα έξοδα
Διάφορα αναλώσιμα
Ενοίκια
4. Δαπάνες διαφήμισης – προώθησης και
προβολής
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

-2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
-1

1ο έτος

2ο έτος

3ο έτος

4ο έτος

5ο έτος

Για τον υπολογισμό της ενδιάμεσης κατανάλωσης αθροίζονται τα ποσά: Δαπάνες πρώτων υλών και προσφερόμενων υπηρεσιών, Παροχές τρίτων (ΟΤΕ,
ΔΕΗ κ.λπ.), Δαπάνες Συντήρησης, Έντυπα & Γραφική ύλη, Υλικά καθαριότητας, Ιματισμού, Διάφορα άλλα έξοδα, Διάφορα αναλώσιμα, Δαπάνες
διαφήμισης - προώθησης και προβολής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
-3

-2

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
-1

1ο

2ο

3ο

4ο

ΕΣΟΔΑ (Από πίνακα 4.2)
ΕΞΟΔΑ (Από πίνακα 4.5)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΡΟ

ΤΟΚΩΝ,

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ
Μείον:
* Τόκοι μακρ/σμων δανείων
* Τόκοι βραχ/σμων δανείων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ &
ΦΟΡΩΝ
Μείον Αποσβέσεις
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον

φόρος

εισοδήματος

μη

διανεμομένων κερδών
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

Για τον υπολογισμό της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) αφαιρούμε από τα έσοδα κάθε έτους το σύνολο της ενδιάμεσης κατανάλωσης κάθε έτους

5ο

