ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Στθν ενότθτα "V ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" κα πρζπει να επιςυνάψετε τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται αναλόγωσ τθσ περίπτωςθ που εφαρμόηει (κάποια
υποχρεωτικά για όλουσ και κάποια αναλόγωσ των κατά διλωςθ ςτοιχείων ςτισ ςχετικζσ
ενότθτεσ τθσ αίτθςθσ).
Ο πιο κάτω κατάλογοσ δικαιολογθτικϊν παρατίκεται ωσ βοικθμα πλθροφόρθςθσ.

A/A

Παραςτατικό

Ρεριγραφι

1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Αντίγραφο και των δφο όψεων τθσ πολιτικισ
ταυτότθτασ για κάκε αιτθτι (επιλζξιμο εταίρο)
(ARC για αλλοδαποφσ)

Για όλουσ τουσ επιλζξιμουσ εταίρουσ

2

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
(όπου εφαρμόηει)

Αντίγραφο Άδειασ Διαμονισ με δικαίωμα
ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςε αγορά εργαςίασ - ιςχφει
μόνο για πρόςωπα (ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΕΤΑΙΟΥΣ) με
υπθκοότθτα 3ησ Χϊρασ

Μόνο για επιλζξιμουσ εταίρουσ με υπθκοότθτα από
3θ χϊρα

Λογαριαςμόσ ρεφματοσ ι Νεροφ ι Σκυβάλων ι
Ενοικιαςτιριο Συμβόλαιο ι βεβαίωςθ από
κοινοτάρχθ
Τεκμθρίωςθ Διαμονισ ςε ελεγχόμενθ από τθν
ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ περιοχι -

ΤΕΚΜΗΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙAΚΗ
ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ - Β
(Φοιτθτισ/Εργαηόμεν
οσ Εξωτερικοφ)

4

5

3.1

Για περίπτωςθ Α: ΔΗΛΩΝΩ ΥΡΕΥΘΥΝΑ ΠΤΙ ΔΙΑΜΕΝΩ
ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΡΕΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΑΤΙΑΣ)

ΤΕΚΜΗΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ - Α
(Εντόσ)

3

Λεπτομζρειεσ

Αναφορά
ςε
ενότθτα
αίτθςθσ

ΑΦΟΑ ΟΛΟΥΣ - και εξειδικεφεται αναλόγωσ
περίπτωςθσ που εφαρμόηει - αναλόγωσ διλωςθσ
ςτθν ενότθτα 3.2.3

3.2.3

Για περίπτωςθ Β:
Β.1. ΔΗΛΩΝΩ ΥΡΕΥΘΥΝΑ ΠΤΙ ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ - ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΙΣΤΕΨΩ
Β.2. ΔΗΛΩΝΩ ΥΡΕΥΘΥΝΑ ΠΤΙ ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΙΚΟ ΩΣ ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΣ - ΚΑΙ ΘΑ ΕΡΙΣΤΕΨΩ
1.Αποδεικτικό φοίτθςθσ ι εργοδότθςθσ ςτο
εξωτερικό (ςυμβόλαιο εργοδότθςθσ, βεβαίωςθ
φοίτθςθσ πανεπιςτθμίου κλπ)
2. Λογαριαςμόσ ρεφματοσ Νεροφ, Σκυβάλων ι
Ενοικιαςτιριο Συμβόλαιο ι βεβαίωςθ από
κοινοτάρχθ τεκμθρίωςθσ τθσ διαμονισ ατόμου τθσ
ΑΜΕΗ οικογενείασ του αιτητή (ΓΟΝΕΙ ή
ΤΖΤΓΟ)

Αυτοεργοδοτοφμενοσ
με υπθρεςίεσ ςε
ΜΟΝΟ 1 εργοδότθ

Ππου εφαρμόηει αναλόγωσ διλωςθσ ςτθν ενότθτα
3.3 - παραςτατικά που τεκμθριϊνουν ότι ωσ
αυτοεργοδοτοφμενοσ παρείχατε υπθρεςίεσ υπό
κακεςτϊσ Μίςκωςθσ Υπθρεςιϊν ςε ζνα (1) μόνο
εργοδότη (ςυμβόλαιο ι/και βεβαίωςθ
εργοδότθςθσ)

Βεβαίωςθ ΕΛΕΓΧΤΗ
για ΑΝΕΝΕΓΗ
εταιρεία

Ππου εφαρμόηει αναλόγωσ διλωςθσ ςτθν ενότθτα
3.4.2
Βεβαίωςθ από Εξωτερικό Ελεγκτι ότι θ
εταιρεία/επιχείρθςθ ςτθν οποία επιλζξιμοσ
εταίροσ είναι μζτοχοσ με ποςοςτό ςυμμετοχισ
πζραν του 25% ιταν/είναι ανενεργι για τθν
περίοδο ελζγχου.

Σε περίπτωςθ που ςτθν ενότθτα 3.3 επιλζξετε τθν
επιλογι:
" Αυτοεργοδοτοφμενοσ (παρζχω υπηρεςίεσ ςε 1
μόνο εργοδότη μζςω «μίςθωςησ Υπηρεςιών)"

3.3

Σότε να επιςυνάπτονται Παραςτατικά που το
τεκμηριϊνουν (ςυμβόλαιο ή/και βεβαίωςη
εργοδότηςησ).

Σε περίπτωςθ που ςυμμετζχετε ςε επιχείρθςθ με
ποςοςτό ςυμμετοχισ πζραν του 25% τότε κα πρζπει
να επιςυνάψετε βεβαίωςθ από Εξωτερικό Ελεγκτι
τθσ που να δθλϊνει ότι θ εν λόγω εταιρεία κατά τθν
περίοδο ζλεγχοφ (τελευταίοι 6 μινεσ πριν τθν
Υποβολι αίτθςθσ) ιταν και είναι ΑΝΕΝΕΓΗ
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3.4.2

6

Ακαδθμαϊκά - Μζςθ
εκπαίδευςθ

Αντίγραφα ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν (απολυτιριο
δθμοτικισ/μζςθσ εκπαίδευςθσ)

Για όλουσ τουσ επιλζξιμουσ εταίρουσ

3.5.1.1

Ακαδθμαϊκά - Ρτυχίο Τίτλοσ

Αντίγραφα ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν (τίτλοι
Ρτυχίων / επαγγελματικισ πιςτοποίθςθσ ζναντι
πτυχίου)

για κάκε τίτλο/εγγραφι που καταχωρείτε ςτθν
ςχετικι ενότθτα 3.5.1.2. ΑΝΩΤΕΗ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ/ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

3.5.1.2

7

8

Ακαδθμαϊκά Μεταπτυχιακό

Αντίγραφα ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν
(ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ)

για κάκε τίτλο/εγγραφι που καταχωρείτε ςτθν
ςχετικι ενότθτα 3.5.1.3 ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ

9

Ακαδθμαϊκά –
Ρρόςκετα Ρροςόντα

Αντίγραφα ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν (Ρρόςκετα
Ρροςόντα - Επαγγελματικοί Τίτλοι)

για κάκε τίτλο/εγγραφι που καταχωρείτε ςτθν
ςχετικι ενότθτα 3.5.1.4 ΡΟΣΘΕΤΑ ΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ/ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΟΥ

10

Εργαςιακι Ρείρα:
Ραραςτατικά
τεκμθρίωςθσ
υνάφειασ τθσ
εργαςιακισ πείρασ
(ΥΚΑ)

Αντίγραφα παραςτατικϊν (βεβαιϊςεων εργοδότθ
ι/και ςυμβολαίων εργοδότθςθσ) τα οποία
τεκμθριϊνουν τθν ΣΥΝΑΦΕΙΑ (κακθκόντων)
εργαςιακισ πείρασ που καταχωρείται ςτον
ΡΙΝΑΚΑ 3.5.2.1 τθσ αίτθςθσ (εργαςιακι πείρα
επιλζξιμων εταίρων ) που ανακτάται αυτόματα
μζςω YKA

Η ςυνάφεια κακθκόντων τεκμθριωμζνθσ
εργοδότθςθσ (του ΡΙΝΑΚΑ 3.5.2.1 Εργαςιακι
Εμπειρία Μετόχων - ΥΚΑ) κα επαλθκεφεται μζςω
παραςτατικϊν (βεβαιϊςεων εργοδότθ ι/και
ςυμβολαίων εργοδότθςθσ).
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Εργαςιακι Ρείρα :
Ραραςτατικά
τεκμθρίωςθσ
Εργοδότηςησ και
υνάφειασ
(εργοδότθςθσ)

Αντίγραφα παραςτατικϊν (βεβαιϊςεισ εργοδότθ
ι/και ςυμβόλαια εργοδότθςθσ) τα οποία
τεκμθριϊνουν τθν ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΡΓΟΔΟΣΗΗ
(διάρκεια εργοδότθςθσ ςε εργοδότθ) ΚΑΙ τθ
ΤΝΑΦΕΙΑ (καθηκόντων) εργαςιακισ πείρασ που
καταχωρείται ςτον ΡΙΝΑΚΑ 3.5.2.2 (Ρρόςκετθ
εργαςιακι πείρα επιλζξιμων εταίρων)

Για κάκε καταχϊρθςθ ςτον πίνακα 3.5.2.2
(ΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ) απαιτείται
ςυνθμμζνο που να τεκμθριϊνει τόςο τθν
ΕΡΓΟΔΟΣΗΗ όςο και την ΤΝΑΦΕΙΑ καθηκόντων.

3.5.1.3

3.5.1.4

3.5.2.1

3.5.2.2

Για περίπτωςθ 1 = Βρζκθκε χϊροσ και ΔΕΝ
απαιτείται ζκδοςθ νζασ άδειασ Οικοδομισ –
(επιςυνάπτεται)
Αντίγραφα/παραςτατικά τεκμθρίωςθσ εξεφρεςθσ
χϊρου/υποςτατικοφ (ενοικιαςτιριο ςυμβόλαιο/
τίτλοσ ιδιοκτθςίασ / υπεφκυνθ διλωςθ ιδιοκτιτθ για
παραχϊρθςθ και ότι άλλο τεκμθριϊνει ότι θ εν λόγω
δραςτθριότθτα δεν απαιτεί ζκδοςθ νζασ άδειασ
οικοδομισ)
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Αποδεικτικά ςτοιχεία
διλωςθσ για
Εξεφρεςθ Χϊρου /
εξαςφάλιςθσ άδειασ
Οικοδομισ

Αντίγραφα/ Ραραςτατικά τεκμθρίωςθσ διλωςθσ
περί εξεφρεςθσ χϊρου/υποςτατικοφ και κατά
πόςο υπάρχει ςχετικι Άδεια Οικοδομισ (δθλϊςεισ που δεν τεκμθριϊνονται επαρκϊσ δεν
κα μοριοδοτοφνται)
βάςει διλωςθσ ςτθν ενότθτα 4.2.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ / ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

4.2.1
Για περίπτωςθ 2 = Βρζκθκε Χϊροσ - υπάρχει Άδεια
Οικοδομισ με ορκι χριςθ (επιςυνάπτεται)
Αντίγραφα ςχετικϊν παραςτατικϊν που να
τεκμθριϊνουν τθν διλωςθ (ενοικιαςτιριο
ςυμβόλαιο/ τίτλοσ ιδιοκτθςίασ / υπεφκυνθ διλωςθ
ιδιοκτιτθ για παραχϊρθςθ ΚΑΙ αντίγραφο ςχετικισ
ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ με ΟΘΗ ΧΗΣΗ υποςτατικοφ).

Για περίπτωςθ 3 = Βρζκθκε Χϊροσ - απαιτείται νζα
ζκδοςθ Άδειασ Οικοδομισ με ορκι Χριςθ –
υποβλικθκε αίτθςθ πολεοδομικισ –
(επιςυνάπτεται)
Αντίγραφα ςχετικϊν παραςτατικϊν (που να
τεκμθριϊνουν τθν διλωςθ (ενοικιαςτιριο
ςυμβόλαιο/ τίτλοσ ιδιοκτθςίασ / υπεφκυνθ διλωςθ
ιδιοκτιτθ για παραχϊρθςθ ΚΑΙ αντίγραφο αίτθςθσ
για ζκδοςθ πολεοδομικισ που ζχει υποβλθκεί).

θ

Κατάλογοσ επιςυναπτόμενων δικαιολογθτικϊν – Νεανικι/Γυναικεία Επιχειρθματικότθτα 2017 (2 )

Για περίπτωςθ 4 = Βρζκθκε Χϊροσ - απαιτείται νζα
ζκδοςθ Άδειασ Οικοδομισ με ορκι Χριςθ – ακόμθ
να υποβλθκεί αίτθςθ – (επιςυνάπτεται)
Αντίγραφα ςχετικϊν παραςτατικϊν (που να
τεκμθριϊνουν τθν διλωςθ (ενοικιαςτιριο
ςυμβόλαιο/ τίτλοσ ιδιοκτθςίασ / υπεφκυνθ διλωςθ
ιδιοκτιτθ για παραχϊρθςθ).
Εάν ςτθν ενότθτα '4.4 ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ' δθλϊςετε ότι κατά τον χρόνο υποβολισ ζχετε
δυνατότθτα κάλυψθσ ίδιασ ςυμμετοχισ, τότε ςτθν ενότθτα 'ΕΡΙΣΥΝΑΤΡΤΟΜΕΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" κα
πρζπει να επιςυνάψετε τα ςχετικά παραςτατικά τεκμθρίωςθσ:

13

14

Τεκμθρίωςθ
δυνατότθτασ
Χρθματοδότθςθσ
(ίδιασ ςυμμετοχισ)
κατά τθν υποβολι

Υποςτιριξθ για ζνταξθ
ςε κατθγορία ειδικισ
αναφοράσ

Αντίγραφα παραςτατικϊν τεκμθρίωςθσ τθσ δυνατότθτασ κάλυψθσ τθσ ιδίασ ςυμμετοχισ πχ. λογαριαςμοί
κατακζςεων, βεβαίωςθ τράπεηασ για κατακζςεισ κτλ. ςτο όνομα του αιτθτι, ςυγγενικϊν προςϊπων ι/και
των μθ επιλζξιμων εταίρων όπωσ αναφζρεται ςτθν §8 (β) του Οδθγοφ του Σχεδίου. Σε περίπτωςθ που τα
ίδια κεφάλαια προζρχονται από ςυγγενικά πρόςωπα ι/και τουσ μθ επιλζξιμουσ εταίρουσ κα πρζπει να
υποβάλλεται ξεχωριςτι Υπεφκυνθ Διλωςθ/Δζςμευςθ ςτθν οποία να αναφζρεται θ πρόκεςθ τουσ για
παραχϊρθςθ ιδίων κεφαλαίων ςτουσ αιτθτζσ για χρθματοδότθςθ τθσ επζνδυςθσ τουσ.Σε περίπτωςθ
δανειςμοφ, να υποβλθκεί επιςτολι ι/και βεβαίωςθ χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ για ζγκριςθ
χρθματοδότθςθσ του ζργου ςτθν οποία να αναφζρονται μεταξφ άλλων το εγκριμζνο ποςό, το φψοσ του
επιτοκίου και θ μθνιαία δόςθ (δθλϊςεισ που δεν τεκμθριϊνονται επαρκϊσ δεν κα μοριοδοτοφνται)

Αντίγραφα παραςτατικϊν προσ υποςτιριξθ τθσ
διλωςθσ ςε κατθγορίεσ ειδικισ αναφοράσ

Σε περίπτωςθ που ςτθν ενότθτα 4.3.4.4
ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΑΣ δθλϊςετε ότι
αφορά και ότι κα γίνεται «Επιςφναψη
πρόςθετου παραςτατικοφ υποςτήριξησ
ιςχυριςμοφ/ δήλωςησ ςε περίπτωςη που
επιθυμεί ο αιτητήσ» τότε το εν λόγω
παραςτατικό κα πρζπει να επιςυναφκεί ςτθν
ενότθτα «ςυνθμμζνα ζγγραφα»

4.4
ΧΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ

4.3.4.4

Ραραςτατικά τεκμθρίωςθσ κόςτουσ Δαπανϊν ςτθν υποκατθγορία Α.1 ΕΞΟΠΛΙΜΟ:
15

ΔΑΡΑΝΕΣ - Α.1 ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Αναλυτικζσ προςφορζσ με ςαφι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ που να ςυνοδεφονται, όπου
είναι δυνατό, από ενθμερωτικό υλικό ςτο οποίο να φαίνονται τα χαρακτθριςτικά των προτεινόμενων
επενδφςεων. Στθν περίπτωςθ ιδιοκαταςκευϊν να υποβάλλονται αναλυτικοί προχπολογιςμοί του κόςτουσ
καταςκευισ.

Ραραςτατικά τεκμθρίωςθσ κόςτουσ Δαπανϊν ςτθν υποκατθγορία Α.2. ΕΙΔΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ:
16

ΔΑΡΑΝΕΣ - Α.2 ΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναλυτικζσ προςφορζσ με ςαφι περιγραφι τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ που να ςυνοδεφονται, όπου
είναι δυνατό, από ενθμερωτικό υλικό ςτο οποίο να φαίνονται τα χαρακτθριςτικά των προτεινόμενων
επενδφςεων. Στθν περίπτωςθ ιδιοκαταςκευϊν να υποβάλλονται αναλυτικοί προχπολογιςμοί του κόςτουσ
καταςκευισ.
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4.4
ΑΝΑΛΥΤΙ
ΚΟΣ
ΡΙΝΑΚΑΣ
ΔΑΡΑΝΩ
Ν

Ραραςτατικά τεκμθρίωςθσ κόςτουσ Δαπανϊν ςτθν υποκατθγορία Α.3. ΚΣΗΡΙΑ - ΑΝΕΓΕΡΗ / ΕΠΕΚΣΑΗ:
(1) Για περιπτϊςεισ που ζχει εξαςφαλιςτεί η ςχετική Άδεια Οικοδομήσ:
• Άδεια Οικοδομισ και εγκεκριμζνα αρχιτεκτονικά ςχζδια (κατόψεισ, όψεισ, εμβαδογράμματα).
• Αναλυτικι εκτίμθςθ κόςτουσ από τον αρχιτζκτονα του ζργου (μζλοσ του ΕΤΕΚ) ςτθν οποία να δθλϊνεται
θ φφςθ των εργαςιϊν (π.χ. νζα οικοδομι, προςκικεσ/ μετατροπζσ). Ππου υπάρχει προςκικθ/ επζκταςθ
υφιςτάμενθσ οικοδομισ, τότε κα πρζπει ςτο εμβαδόγραμμα να διαχωρίηεται το εμβαδό τθσ υφιςτάμενθσ
οικοδομισ και τθσ προςκικθσ/ επζκταςθσ.
• Αναλυτικι προςφορά από εργολάβο οικοδομϊν ι και αναλυτικζσ προςφορζσ από ανεξάρτθτουσ
υπεργολάβουσ (ςε κάκε περίπτωςθ να υπάρχει ςαφισ περιγραφι των εργαςιϊν και κόςτουσ που
πρόκειται να διεκπεραιωκοφν).
• Τίτλοσ Ιδιοκτθςίασ ι Συμφωνία Μίςκωςθσ Οικοπζδου/Γθσ.
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ΔΑΡΑΝΕΣ - Α.3 ΚΤΗΙΑ - ΑΝΕΓΕΣΗ –
ΕΡΕΚΤΑΣΗ

(2) Για περιπτϊςεισ που δεν ζχει εξαςφαλιςτεί Άδεια Οικοδομήσ:
• Βεβαίωςθ από το Τμιμα Ρολεοδομίασ και Οικιςεωσ ότι ζχει κατατεκεί αίτθςθ για εξαςφάλιςθ άδειασ
κακϊσ και αντίγραφα των ςχετικϊν αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων (κατόψεισ, όψεισ, εμβαδογράμματα).
Τονίηεται ότι, ςε κάκε περίπτωςθ, θ Άδεια Οικοδομισ κα πρζπει απαραίτθτα να προςκομίηεται πριν τθν
καταβολι τθσ χορθγίασ.
• Αναλυτικι εκτίμθςθ κόςτουσ από τον αρχιτζκτονα του ζργου (μζλοσ του ΕΤΕΚ) ςτθν οποία να δθλϊνεται
θ φφςθ των εργαςιϊν (π.χ. νζα οικοδομι, προςκικεσ/ μετατροπζσ). Ππου υπάρχει προςκικθ/ επζκταςθ
υφιςτάμενθσ οικοδομισ, τότε κα πρζπει ςτο εμβαδόγραμμα να διαχωρίηεται το εμβαδό τθσ υφιςτάμενθσ
οικοδομισ και τθσ προςκικθσ/ επζκταςθσ.
• Τίτλοσ Ιδιοκτθςίασ ι Συμφωνία Μίςκωςθσ Οικοπζδου/ Γθσ.
Σο ανϊτατο φψοσ τησ επιλζξιμησ δαπάνησ δεν θα υπερβαίνει τα €700 ανά τετραγωνικό μζτρο
καλυμμζνου χϊρου
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ΔΑΡΑΝΕΣ - Α.4 ΚΤΗΙΑ –
ΔΙΑΜΟΦΩΣΗ

Ραραςτατικά τεκμθρίωςθσ κόςτουσ Δαπανϊν ςτθν υποκατθγορία Α.4. ΚΣΗΡΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ:
• Αναλυτικι εκτίμθςθ κόςτουσ από τον αρχιτζκτονα του ζργου (μζλοσ του ΕΤΕΚ) ςτθν οποία να δθλϊνεται
θ φφςθ των εργαςιϊν (π.χ. τοποκζτθςθ κεραμικϊν, ξυλουργικζσ/ υδραυλικζσ εργαςίεσ, κτλ) ι/ και
αναλυτικζσ προςφορζσ για κάκε τφπο οικοδομικισ ι άλλθσ εργαςίασ που κα εκτελεςτεί.
• Βεβαίωςθ από τον αρχιτζκτονα του ζργου (μζλοσ του ΕΤΕΚ) ςτθν οποία να αναφζρεται το εμβαδό του
καλυμμζνου χϊρου.
• Άδεια Οικοδομισ και εγκεκριμζνα αρχιτεκτονικά ςχζδια (κατόψεισ, όψεισ, εμβαδογράμματα), εάν ζχει
εξευρεκεί ο χϊροσ.
• Τίτλοσ Ιδιοκτθςίασ ι Συμφωνία Μίςκωςθσ υποςτατικοφ.
Σο ανϊτατο φψοσ τησ επιλζξιμησ δαπάνησ δεν θα υπερβαίνει τα €250 ανά τετραγωνικό μζτρο
καλυμμζνου χϊρου
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