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 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
(ΕΚΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ) 

  

Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 

LEADER/CLLD 2014 – 2020 με τίτλο 

«Πολιτισμός & Περιβάλλον ΕΝ ΠΛΩ» 
  

1Η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων 
 

 

 

 

Δ/νση: Φίλωνος 91, Τ.Κ.18535 

Τηλ: 2104120002 

Fax: 2104120006 

e-mail: info@atticalag.gr 

web: www.atticalag.gr 
 

Το παρόν διατίθεται δωρεάν 

 

 

Αργοσαρωνικός & Κύθηρα – Αντικύθηρα  

  Πόλος φυσικών, πολιτιστικών & παραγωγικών  

πόρων. 

• Νησιωτικότητα. 

• Γειτνίαση με την Αττική. 

• Τουρισμός. 

• Ναυτική ιστορία. 

 
Λέξεις κλειδιά οικονομικών σχέσεων με την 

αλιεία, τη θάλασσα & την υδατοκαλλιέργεια. 

mailto:info@atticalag.gr
http://www.atticalag.gr/
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Δράση 7: 

Υποστήριξη 

δράσεων εστίασης 

εμπορίου και 

παροχής 

υπηρεσιών στην 

αλιευτική περιοχή 

και περιοχή 

υδατοκαλλιέργειας 

 Θαλάσσια σπορ, ήπιες δραστηριότητες μέσα στη θάλασσα (εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων) 

 Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών, σκαφών αναψυχής 

(π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες yachting)  

 Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού αλιείας και καταδύσεων 

 Μικρές βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές ή θαλάσσιες δραστηριότητες. 

 Θαλάσσιες τουριστικές δραστηριότητες δημιουργία ή εκσυγχρονισμός επιχείρησης 

(καταδυτικός τουρισμός, καταδυτικά πάρκα, πολιτιστικές διαδρομές, θαλάσσια σπορ). 

 Εκσυγχρονισμοί, αναβαθμίσεις σκαφών, μεταφορικών μέσων (π.χ. θαλάσσια ταξί). 

 Ψαροταβέρνες, εστιατόρια, καφέ- επιχειρήσεις εστίασης (εξαιρούνται τα καταλύματα) 

 Εμπορικές επιχειρήσεις  

Ποιοι δικαιούνται χρηματοδότηση: Υφιστάμενες ή και νέες επιχειρήσεις των παραπάνω 

κατηγοριών. 

Ενίσχυση: 50% των επιλέξιμων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις αλιευτικές περιοχές της περιοχής παρέμβασης, 85% (Κύθηρα – 

Αντικύθηρα). 

Δημόσια Δαπάνη: 200.000,00€ 

Περιοχή παρέμβασης : Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης 

Πρόσκληση αναμένεται. Θα πρέπει να υποβληθεί φάκελος αίτησης με δικαιολογητικά όπως 

παρακάτω.  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  Δράση 7 Υποστήριξη δράσεων εστίασης εμπορίου και παροχής 

υπηρεσιών στην αλιευτική περιοχή και περιοχή υδατοκαλλιέργειας 

 

1. Περιγραφή των περιεχομένων του φακέλου 

2. Αντίγραφο των δύο πρώτων σελίδων της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, όπου αναγράφεται και η ακριβής 

ημερομηνία υποβολής της. 

3. Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης που πρόκειται να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. 

4. Αρχιτεκτονικά Σχέδια με απεικόνιση της υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, 

κατόψεις, τομές, διάταξη εξοπλισμού). 

5. Αναλυτικές προσφορές υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή (μηχανήματα, εξοπλισμοί, εργασίες, κλπ) με 

αντίστοιχες προμετρήσεις (όπου απαιτούνται), οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), 

συνοδευόμενες από συγκεντρωτικό πίνακα. 

6. Αναλυτικός Προϋπολογισμός Κτιριακών εγκαταστάσεων Μηχανικού (σύμφωνα με οικονομικές προσφορές οι οποίες θα προσκομιστούν). 

7. Τεχνικές εκθέσεις συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. 

8. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση του επενδυτή φορέα (καταστατικό, ΓΕΜΗ, σχέδιο συμφωνητικού κοκ) 

9. Προσωπικά στοιχεία του επενδυτή φορέα σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των μετόχων σε περίπτωση εταιρείας. 

10. Οικονομικά στοιχεία επενδυτή φορέα (Φορολογικά έντυπα, οικονομικές καταστάσεις κοκ) 

11. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (αριθ. 13535/29.03.21 εγκύκλιος Υπ. Δικαιοσύνης).  

12.  Αποδεικτικά ιδιοκτησίας στο όνομα του δικαιούχου είτε μακροχρόνια μίσθωση που να καλύπτει χρονική περίοδο, τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ετών (γίνονται δεκτά προσύμφωνα μακροχρόνιας μίσθωσης ή αγοράς γηπέδου ή του οικοπέδου ή/και του ακινήτου στο 

οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση.) 

13. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας χρηματοδότησης του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το φορέα μέσω ιδίων 

κεφαλαίων. 

14. Στοιχεία για την απόδειξη ωριμότητας της Πράξης: επαρκής αδειοδότηση (χρήσεις γης, δ/νση ανάπτυξης, αρχαιολογίες, υλοποίηση 

απαιτούμενων ενεργειών για εξασφάλιση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εγκρίσεις και συμφωνητικά σε ισχύ). 

15. Στοιχεία για την απόδειξη της επιχειρησιακής ικανότητας (επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοιας φύσης έργα-πράξεις και σχετικοί με τη 

φύση της πρότασης τίτλοι σπουδών και κατάρτισης) 

16. Χρηματοοικονομικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα και τη λειτουργικότητα της επένδυσης το οποίο θα περιλαμβάνει προβλέψεις εσόδων, 

δαπανών, κερδών/ζημιών και πηγών χρηματοδότησης και θα εξετάζεται η ορθότητα, η ρεαλιστικότητα και η πληρότητα του σχεδίου, 

17. Συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο κατ’ ελάχιστο, θα περιγράφονται οι στόχοι και η φιλοσοφία της επιχείρησης, η παραγωγική 

διαδικασία, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας, οι τρόποι διανομής, προώθησης και πωλήσεων - 

marketing, ο ανταγωνισμός, οι προμηθευτές και οι δυνητικοί πελάτες. 


