
ΕΦ CLLD.28/24.04.2019 
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

  

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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1 Επενδυτικού Σχεδίου 
2 Προϋπολογισμός 

 

Δράση 6 

Μεταποίηση 

προϊόντων  

Αλιείας & 

Υδατοκαλλιέργειας 

 Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κύριων ή βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων 

της μονάδας  

 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για το λιανικό εμπόριο 

 κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός ψυκτικών χώρων αποθήκευσης και διακίνησης 

αλιευτικών προϊόντων 

 Εργαστηριακός εξοπλισμός, εξοπλισμός γραφείων, εξοπλισμός μηχανοργάνωσης, λογισμικό 

αναβάθμισης ηλεκτρονικών συστημάτων, συστήματα ασφαλείας παρακολούθησης, 

 Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης  

 Συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελς, 

ανεμογεννήτριες, καυστήρες βιομάζας, κ.λπ.),  

 Χερσαία μεταφορικά μέσα,  

 Μελέτες και αμοιβές συμβούλων 

 Ιδιοπαραγωγές παγίων, χρηματοδοτική μίσθωση, ενοίκια 

 Απόκτηση των απαραίτητων για την Πράξη εδαφικών εκτάσεων (υπό προϋποθέσεις) 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έως 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους) 

 Έργα οδοποιίας, διάνοιξης δρόμων, επίστρωσης και ασφαλτόστρωσης έως 10% του 

συνολικού επιλέξιμου κόστους (εκτός του περιβάλλοντα χώρου), λιμενικά έργα 

 Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα (έως 10% του συνολικού επιλέξιμου κόστους) 

Ενίσχυση 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 85% για Κύθηρα-Αντικύθηρα. 

Προϋπολογισμός ΕΣ1 Ελάχιστος Π/Υ2: 10.000,00 €, Μέγιστος Π/Υ: 600.000,00 € 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δράση 6  

Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και 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. 


