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Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αίτησης υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Α.Ε.» με δ.τ. ΤΙΕΔΑ Α.Ε., στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37 έως 41 του Ν. 4399/2016 (ΣΤ΄ 
κύκλος), όπως ισχύει.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
Α.

1. Τις διατάξεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων 
Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄117), όπως 
ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 37 έως 41 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014, σελ. 1-78), όπως τροποποιήθηκε με τον 
Κανονισμό 1084/2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 156 της 20.06.2017, σελ. 1 
– 18).

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας 
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (ΕΕL 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την υπ’ αριθμ. 43965/30-11-1994 Kοινή Aπόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των  επενδυτικών 
έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού  ολοκληρωμένης 
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μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των  ξενοδοχειακών μονάδων στις 
διατάξεις του Ν.1892/90» (Β’ 922/14-12-1994).

5. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών με 
αρ. 47640/14-05-2020 «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού ν. 
4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων” και “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του έτους 2020» 
(Β΄ 1847/14-05-2020), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 82415/03-08-2020 (Β’ 
3219/03-08-2020) και 128460/3-12-2020 (Β’ 5342/03-12-2020) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις  .

6. Την υπ’ αριθμ. 141580/27-12-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων  «Κατανομή στους αρμόδιους φορείς των ποσών των ενισχύσεων 
των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα “Γενική Επιχειρηματικότητα” 
και “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του ν. 4399/2016, 
του έτους 2020» (Β’ 6271/28-12-2021).

7. Την υπ’ αριθμ. 130119/08-12-2020 Υπουργική Απόφαση «Έκτη (6η) Προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού N. 
4399/2016» (Β’ 5400/08-12-2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 
59188/27-05-2021 Υπουργική Απόφαση  (Β’ 2345/03-06-2021) και ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία SA.47412/21-08-2017 καταχώρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 
Προκήρυξης του καθεστώτος ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» του νόμου 
4399/2016, βάσει του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και την υπό στοιχεία C(2018)4206/6-7-2018 απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της 
Γενικής Επιχειρηματικότητας του νόμου 4399/2016.

Β.  
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1 περ. ιβ’ και 186 παρ. III περ. Α20’ του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 περ. γβ’ του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α’/27-12-

2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
5. Την αριθ. 30/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (διαδικασία 

εκούσιας δικαιοδοσίας) για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών 
περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών περιφερειακών 
εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

6. Τα από 30.08.2019 και 05.09.2019 Πρακτικά Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των Περιφερειακών Συμβούλων.

7. Την υπ΄αριθμ. 12730/180/17-1-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη περί διορισμού 
μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.

Γ.  
1. Το Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 

υπάγονται στο Ν. 3908/2011», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 158/2013 (Α’ 250) 
και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού (Α’ 83).

2. Τον Οδηγό Αξιολόγησης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα 
ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_47412
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Ν.4399/2016 – 2η έκδοση (εγκριτική πράξη υπ΄αριθμ. 54110/21-05-2018 Υπουργού 
Οικονομίας & Ανάπτυξης – ΑΔΑ:9ΡΞΨ465ΧΙ8-6ΕΒ).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 90280/18-08-2017 Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση 
Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του Ν. 4399/2016» (Β’ 
2981/30-08-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Δ. 
1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 78446/714/1/4/2021 αίτηση της  επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»  για 
την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς 
ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37 έως 41, επενδυτικού σχεδίου 
που αναφέρεται στην αναβάθμιση των υποδομών του δημοτικού κάμπινγκ (ΚΑΔ 
κύριου κλάδου δραστηριότητας: 55.30, Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα). Η αίτηση έχει υποβληθεί 
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων με κωδικό υποβολής 
4558850 στις 31/3/2021 και έχει λάβει τον μοναδιαίο κωδικό Φακέλου 
Π02/7/00075/Γ. 

2. Το αποτέλεσμα αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ηλεκτρονικής 
υποβολής 5373049. 

3. Τον υπ΄αριθμ. 34252/2464/22-11-2021 Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης για τα 
επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37 έως 41 του νόμου 
4399/2016.

4. Τον υπ’ αριθμ. 37632/220/9-2-2022 Οριστικό Πίνακα Κατάταξης για τα επενδυτικά 
σχέδια που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37 έως 41 του νόμου 
4399/2016.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4339/2016, και ειδικότερα 
στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» (ΣΤ’ Κύκλος), του επενδυτικού 
σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  Α.Ε.» (αριθμός φακέλου «Π02/7/00075/Γ») που αναφέρεται στην 
αναβάθμιση των υποδομών δημοτικού κάμπινγκ του Δήμου  Αλεξανδρούπολης, της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (NUTS 2), με συνολικό επιλέξιμο κόστος 
415.267,20 € δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ελέγχου 
νομιμότητας (περ. β’ της παραγράφου 2 του Άρθρου 14 της προκήρυξης του καθεστώτος) 
και ως εκ τούτου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις 
διατάξεις του νόμου 4399/2016.

Ειδικότερα:  

Η αίτηση υπαγωγής απορρίπτεται καθώς δεν πληροί τα παρακάτω κριτήρια νομιμότητας:

1.1.2
Το περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής, της Οικονομοτεχνικής μελέτης και των 
προσαρτημάτων αυτής καθιστά δυνατή την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας και 
την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

ΟΧΙ

Τεκμηρίωση
Η δομή της οικονομοτεχνικής μελέτης δεν είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα. 
Συγκεκριμένα στην Εισαγωγή δεν τεκμηριώνεται ο αρχικός χαρακτήρας της 
επένδυσης. 
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Στην Ενότητα Α δεν αναφέρονται στη δραστηριότητα του φορέα τα 
απολογιστικά στοιχεία του φορέα της επένδυσης τα οποία πρέπει να 
ταυτίζονται με αυτά του Προσαρτήματος 1. Επίσης δεν αναφέρονται και δεν 
αιτιολογούνται η πλήρωσης των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 12 
(εξωστρεφής, αυξημένη προστιθέμενη αξία) οι οποίες δηλώθηκαν στο ΠΣΚΕ. 
Και τέλος  στην παράγραφο στ (Μέγεθος φορέα), αναφέρεται ότι η επιχείρηση 
είναι Πολύ μικρή και συνδεδεμένη με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης άλλα  και με 
επιχειρήσεις που μετέχει ο Δήμος με κυρίαρχο ρόλο. Στο ΠΣΚΕ και στην 
υποβληθείσα Δήλωση ΜΜΕ, δεν δηλώθηκαν όλες οι επιχειρήσεις παρά μόνο 
ο Δήμος και δεν ελήφθησαν υπόψη το σύνολο των οικονομικών στοιχείων και 
της απασχόλησης και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό 
του μεγέθους του φορέα. 
Στην Ενότητα Β δεν αναφέρονται έργα ή εγκαταστάσεις νέων ή υφιστάμενων 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος 
ευπαθών ομάδων και η προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά. 
Επειδή η επένδυση αφορά εκσυγχρονισμό camping έχει εφαρμογή η ΚΥΑ 
58692/05-08-1998 (ΦΕΚ 870/τΒ’/19-08-1998) και απαιτείται αναλυτική 
περιγραφή των έργων/δαπανών ανά κατηγορία επενδυτικών έργων 
εκσυγχρονισμού όπως αποτυπώνονται στο φύλλο «Κόστος» του αρχείο xls 
Πίνακες Προβλέψεων. Δεδομένου ότι το προτεινόμενο σχέδιο εντάσσεται στην 
παράγραφο 3δ του άρθρου 5 (θεμελιώδους αλλαγής του συνόλου της 
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας), απαιτείται περιγραφή των 
στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα η οποία πρόκειται 
να εκσυγχρονιστεί και αναλυτική περιγραφή του υφιστάμενου πάγιου 
εξοπλισμού με σήμανση αυτού που συνδέεται με τη δραστηριότητα στην 
οποία αφορά θεμελιώδης αλλαγή του (σε συμφωνία με το Μητρώο Παγίων 
που υποβάλλεται ως δικαιολογητικό).
Στην Ενότητα Γ που δεν γίνεται αφορά για τον τρόπο υπολογισμού των 
υφιστάμενων ΕΜΕ.
Στην Ενότητα Ε δεν έγινε ανάλυση των παραδοχών βιωσιμότητας και 
στοιχείων τεκμηρίωσης αυτών καθώς επίσης δεν καταγράφηκαν σχόλια – 
παρατηρήσεις επί των πινάκων του Προσαρτήματος 1 της Οικονομοτεχνικής 
Μελέτης.
Τέλος δεν έχουν υποβληθεί αρχιτεκτονικά σχέδια τόσο για την υφιστάμενη 
μονάδα όσο και για τον εκσυγχρονισμό αυτής. Υποβλήθηκε μόνο το 
Τοπογραφικό Διάγραμμα. 

1.1.3
Το υποβληθέν Προσάρτημα 1 της Οικονομοτεχνικής μελέτης (Αρχείο xls «Πίνακες 
Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα») είναι 
συμπληρωμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο ελέγχου 3.1 του Οδηγού 
Αξιολόγησης.

ΟΧΙ

Τεκμηρίωση

Στους Πίνακες Προβλέψεων και Βιωσιμότητας και δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
σχετική ανάλυση των παραδοχών στην Οικονομοτεχνική μελέτη 
διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
• Στο φύλλο ‘ΚΟΣΤΟΣ’ στην κατηγορία δαπανών Έργα διαμόρφωσης 
περιβάλλοντος χώρου δηλώθηκε άλλο ποσό από το αντίστοιχο στο ΠΣΚΕ 
μεταβάλλοντας και το συνολικό κόστος της επένδυσης. Επίσης οι Κατηγορίες 
1 έως 7 που αναφέρονται δεν αφορούν την υπ’ αρίθμ. 58692/05-08-1998 
(ΦΕΚ 870/Β’/19-08-1998) απόφαση εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής 
τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων. Το δε συνολικό κόστος αυτών 
ανέρχεται σε 356.311,20€ αντί 414.718,20€.
• Στο φύλλο ‘ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ’ το ποσό του πεδίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ είναι ίσο με του πεδίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.
• Στο φύλλο ‘ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡ’ τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν δεν τεκμηριώνονται από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
• Στο φύλλο ‘ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ’ οι συντελεστής απόσβεσης δεν είναι σωστοί.
• Δεν υπάρχει φύλλο ‘ΕΜΕ 3 ΔΙΑΧΕΙΡ. ΧΡΗΣΕΩΝ’ για κάθε μία συνδεδεμένη 
και συνεργαζόμενη εταιρεία.

2.1.1
Το περιεχόμενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών νόμιμης υπόστασης καθιστά 
δυνατή την επικαιροποίηση των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Ερωτηματολογίου 
σύμφωνα με το σημείο ελέγχου 3.2 του Οδηγού Αξιολόγησης.

OXI

ΑΔΑ: ΨΧΚ87ΛΒ-ΛΗΒ
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Τεκμηρίωση

Το περιεχόμενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών νόμιμης υπόστασης δεν 
καθιστά δυνατή την επικαιροποίηση των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης 
Ερωτηματολογίου, διότι δεν υποβλήθηκε πρακτικό Γενικής Συνέλευσης 
Μετόχων (πριν την υποβολή της αίτησης) προκειμένου να τεκμηριωθεί η 
μετοχική σύνθεση του φορέα καθώς και ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ σχετικά με την 
εκπροσώπηση της εταιρείας (Διοικητικό Συμβούλιο κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης.

2.1.2
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά οικονομικών στοιχείων καθιστούν δυνατή την 
επικαιροποίηση των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Ερωτηματολογίου σύμφωνα με 
το σημείο ελέγχου 3.4 του Οδηγού Αξιολόγησης.

OXI

Τεκμηρίωση

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά οικονομικών στοιχείων δεν καθιστούν δυνατή 
την επικαιροποίηση των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Ερωτηματολογίου, 
διότι δεν υποβλήθηκε Οριστικό Ισοζύγιο της χρήσης 2019 (2βάθμια ανάλυση) 
υπογεγραμμένο από την εταιρεία και τον λογιστή αλλά του Δεκεμβρίου 2019. 
Επίσης δεν υποβλήθηκε Ισοζύγιο (2βάθμια ανάλυση) του προηγούμενου μήνα 
πριν την υποβολή της αίτησης (2/2021 ή 1/2021) αλλά υποβλήθηκε του 
12/2020.

2.1.3
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά υφιστάμενης απασχόλησης καθιστούν δυνατή την 
επικαιροποίηση των αντίστοιχων πεδίων της Αίτησης Ερωτηματολογίου σύμφωνα με 
το σημείο ελέγχου 3.8 του Οδηγού Αξιολόγησης (των ΕΜΕ 12μήνου πριν την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής του φορέα).

OXI

Τεκμηρίωση

Δεδομένου ότι η αίτηση υπαγωγής υποβλήθηκε στις 31/03/2021 το 12μήνο 
πριν την υποβολή της αίτησης είναι το διάστημα 3/2020-02/2021 ή 02/2020-
01/2021. Ο φορέας θεώρησε ως 12μήνο πριν την υποβολή της αίτησης το 
διάστημα 01/2020-12/2020 και υπέβαλλε Αναλυτικές ΑΠΔ και Έντυπα Ε4 
(ετήσιος πίνακας προσωπικού για τη χρήση 2019 για δύο παραρτήματα). Δεν 
υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες μηνιαίες μισθοδοτικές καταστάσεις. Το δε 
υποβληθέν αρχείο (Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης) με την ονομαστική 
κατάσταση των εργαζομένων δεν είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι 
αναρτημένο.

2.1.4
Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά φερεγγυότητας τεκμηριώνουν τη φερεγγυότητα του 
φορέα του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με το σημείο ελέγχου 3.5 του Οδηγού 
Αξιολόγησης.

OXI

Τεκμηρίωση
Τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο φέρουν ημερομηνία 
26/02/2021 η οποία δεν είναι εντός του τελευταίου μήνα πριν την υποβολή της 
αίτησης η οποία υποβλήθηκε στις 31/3/2021.

3.1.2

Τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου δηλαδή, 
πληρείται μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του Άρθρου 5 της 
προκήρυξης, και είναι ολοκληρωμένο μετά και τον έλεγχο επιλεξιμότητας των 
δαπανών, σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου 3.9, 3.20 και 3.26 του Οδηγού 
Αξιολόγησης.

ΟΧΙ

Τεκμηρίωση

Ο φορέας έχει δηλώσει ως χαρακτήρα αρχικής επένδυσης τη διαφοροποίηση 
της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν 
παραχθεί ποτέ σε αυτήν. Σύμφωνα όμως με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο 
εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων 
κατασκηνώσεων συνιστά περίπτωση θεμελιώδους αλλαγής του συνόλου της 
παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας με τον όρο για Μεγάλη 
επιχείρηση ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις, κατά τη 
διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων 
ενεργητικού όλης της μονάδας (όπως αυτή αποτυπώνεται στο Σήμα του 
ΕΟΤ). Αυτό δεν τεκμηριώνεται στην οικονομοτεχνική μελέτη και επίσης δεν 
έχουν υποβληθεί αποσπάσματα των τριών τελευταίων ετών του μητρώου 
παγίων περιουσιακών στοιχείων των στοιχείων ενεργητικού με τις ετήσιες 
αποσβέσεις των στοιχείων αυτών.

3.1.4

Σε περίπτωση επενδυτικού σχεδίου εκσυγχρονισµού ολοκληρωμένης μορφής 
ξενοδοχειακών μονάδων τεκμηριώνεται ότι: α) έχει παρέλθει πενταετία από την 
έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας και 
β) τηρούνται οι όροι της ΚΥΑ εκσυγχρονισμού των ξενοδοχειακών μονάδων, 
σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου 3.13 και 3.20 του Οδηγού Αξιολόγησης.

OXI

ΑΔΑ: ΨΧΚ87ΛΒ-ΛΗΒ
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Τεκμηρίωση

Tο επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο καθώς αφορά εκσυγχρονισμό 
ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων 
(camping) το οποίο ανήκει ή αναβαθμίζεται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών 
(3) αστέρων (υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 7 του Ν.4399/2016). Σύμφωνα με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που 
διαθέτει, η οργανωμένη κατασκήνωση είναι Τάξης Α η οποία λογίζεται ως 4 
αστέρων και συνεπώς δύναται να υπαχθεί στον νόμο.
Για την τεκμηρίωση της νομιμότητας και της αξιολόγησης του εύλογου του 
κόστους δαπανών για το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο είναι αναγκαία η 
αναφορά στην Οικονομοτεχνική μελέτη των δαπανών σύμφωνα με την ΚΥΑ 
ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού των ξενοδοχειακών μονάδων. Οι 
αντίστοιχες δαπάνες ανά κατηγορία έργων θα πρέπει να αποτυπώνονται στο 
φύλλο «ΚΟΣΤΟΣ» του αρχείου xls με τους Πίνακες Προβλέψεων 
Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα Τομέα Τουρισμού, με 
αναφορά στο φυσικό αντικείμενο των έργων σε κάθε κατηγορία. 
Ο φορέας της επένδυσης στη μελέτη του δεν  περιγράφει τα έργα/δαπάνες 
ανά κατηγορία επενδυτικών έργων εκσυγχρονισμού. Ούτε στο αρχείο xls 
αποτυπώνονται ορθά οι δαπάνες. Συνεπώς είναι αδύνατο να ελεγχθεί η 
τήρηση εφαρμογής της  ΚΥΑ 58692/05-08-1998 (ΦΕΚ 870/τΒ’/19-08-1998).

5.1.1
Η Υ.Δ. έχει υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της οικείας 
προκήρυξης, ως προς τα σημεία α, β, γ, ζ, η, ιβ, ιγ, ιδ, ιστ και ιθ αυτής για την 
περίπτωση της Γενικής Επιχειρηματικότητας και υπογράφεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. β του σημείου ελέγχου 3.23 του Οδηγού Αξιολόγησης.

ΟΧΙ

Τεκμηρίωση Το σημείο γ της υποβληθείσας Υ.Δ. δεν είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα. 
Επίσης δεν τεκμηριώνεται η νόμιμη εκπροσώπηση.

7.1.1
Εφόσον το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες συμβατικής επένδυσης, 
τεκμηριώνεται η δυνατότητα του φορέα για την χρηματοδότηση του ενισχυόμενου 
κόστους αυτών µέσω ιδίων κεφαλαίων ή/και εξωτερικής χρηματοδότησης, σύμφωνα 
με τα σημεία ελέγχου 3.24 και 3.25 του Οδηγού Αξιολόγησης.

OXI

Τεκμηρίωση

Ο φορέας έχει δηλώσει χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων, με αύξηση 
κεφαλαίου με νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων πριν την αίτηση ποσού 
255.057,23 €.
Για το σκοπό αυτό υπέβαλλε την υπ’ αρίθμ. 2020/01/Γ απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 1ο/2020  07-02-2020) έγκρισης υποβολής 
αίτησης ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 και την υπ’ αρίθμ. 
2020/01/Ε απόφαση του Δ.Σ. (Πρακτικό 1ο/2020  07-02-2020), να ζητήσει την 
έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης και να συνταχθεί από τη λογίστρια 
οικονομοτεχνική  έκθεση η οποία και υποβλήθηκε. Επίσης υπέβαλλε την υπ’ 
αρίθμ. 67/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η Οικονομοτεχνική Μελέτη Βιωσιμότητας 
της ΤΙΕΔΑ ΑΕ με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η συμμετοχή 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΤΙΕΔΑ ΑΕ κατά 286.000,00€ με την εισφορά του ανωτέρου ποσού και η 
τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
Και τέλος υπέβαλλε την υπ’ αρίθμ. 2020/06/Ζ απόφαση του Δ. Σ. (Πρακτικό 
6ο/2020  28-05-2020) πιστοποίησης από καταβολή μετρητών με κατάθεση 
του ποσού 286.000,00 € στον όψεως της εταιρείας στις 21-05-2020 από τον 
μέτοχο της εταιρείας Δήμο Αλεξανδρούπολης.
Σύμφωνα με την εκτύπωση που υποβλήθηκε από την ηλεκτρονική σελίδα του 
ΓΕΜΗ, προκύπτει ότι στις 05/06/2020 υποβλήθηκε αίτηση καταχώρησης 
απόφασης Δ.Σ. για την πιστοποίηση καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
ποσού 286.000€.
Δεν υποβλήθηκαν:
Α) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για υποβολή αίτησης 
υπαγωγής στον Ν.4399/2016 με αναφορά στο αντικείμενο του επενδυτικού 
σχεδίου και στον τρόπο χρηματοδότης αυτού (αναλυτικά και με ποσά),
Β)  Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ καταχώρησης της απόφασης αύξησης
Γ) Καταθετήρια του εισφερόμενου ποσού από της μετόχους όπου θα 
αναγράφεται η αιτιολογία καταβολής και 
Δ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του κεφαλαίου της αύξησης κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής

ΑΔΑ: ΨΧΚ87ΛΒ-ΛΗΒ
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- Βεβαίωση μέσου υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού του τελευταίου μηνός
- Πρόσφατο απόσπασμα ισοζυγίου με τα υπόλοιπα των εν λόγω 
λογαριασμών (για επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ Κατηγορίας).
Συνεπώς δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί η δυνατότητα του φορέα της 
επένδυσης χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια, σε συνδυασμό μάλιστα με το 
ότι δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί το μέγεθος του φορέα ώστε να 
προσδιοριστεί το μέγεθος του φορέα ώστε να προκύψει το ποσοστό 
ενίσχυσης και η απαίτηση σε ίδια κεφάλαια.

8.1.2
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτήσεων που προηγήθηκαν, το επενδυτικό 
σχέδιο, βάσει των υποβεβλημένων στοιχείων και δικαιολογητικών, πληροί τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου του Ν.4399/2016 και της οικείας 
προκήρυξης.

ΟΧΙ

Τεκμηρίωση

[1.1.2]-[ΟΧΙ]
[1.1.3]-[ΟΧΙ]
[2.1.1]-[ΟΧΙ]
[2.1.2]-[ΟΧΙ]
[2.1.3]-[ΟΧΙ]
[2.1.4]-[ΟΧΙ]
[3.1.2]-[ΟΧΙ]
[3.1.4]-[ΟΧΙ]
[5.1.1]-[ΟΧΙ]
[7.1.1]-[ΟΧΙ]

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ                       
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - 
ΤΙΕΔΑ Α.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 17,68100

Εσωτερική Διανομή:
- Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
- Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΔΑ: ΨΧΚ87ΛΒ-ΛΗΒ
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