
Θέμα: Διευκρινίσεις ως προς τα μισθωτήρια συμβόλαια και τα προσύμφωνα μίσθωσης. 

Σχετ.  Το με αριθ. πρωτ. 5125/16.7.2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 

 Το με αριθ. πρωτ. 45329/826/23.4.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ 

 Το από 24.7.2019 σχετικό διευκρινιστικό έγγραφό μας 

 

24-7-2019 έγγραφο 

«Τα μισθωτήρια συμβόλαια ή τα αντίστοιχα προσύμφωνα μίσθωσης τα οποία έχουν 

υπογραφεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης (ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ) στην 

περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 θα πρέπει να αναφέρουν (και να 

προστεθεί η φράση σε περίπτωση που έχουν ήδη συνταχθεί), ότι «το συμφωνητικό 

προβλέπεται να ισχύσει μόνο στην περίπτωση ένταξης της επιχείρησης σε κάποια δράση του 

LEADER, ενώ σε περίπτωση μη ένταξης παύει η ισχύς του». 

 

Σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου ή κτιρίου πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης 

(ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ) στην περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 

651/2014 δε θα πρέπει να αναγράφεται ο λόγος αγοράς της γης ή ο λόγος αγοράς και χρήσης 

του κτιρίου. 

 

Για μισθωτήρια τα οποία υπογράφονται μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης (ηλεκτρονική 

υποβολή στο ΠΣΚΕ) στην περίπτωση χρήσης του άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 η ανωτέρω 

φράση δεν κρίνεται απαραίτητη. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η διευκρίνηση ισχύει μόνο σε εφαρμογή του άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 

651/2014. Σε εφαρμογή άλλων κανονισμών δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ανωτέρω 

φράσης.» 

 

02-8-2019 έγγραφο 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και σε περίπτωση μίσθωσης δημόσιου κτιρίου (κτίριο ΟΤΑ) σε 

περίπτωση που είναι δύσκολο να γραφεί στους όρους της δημοπράτησης ή στο συμφωνητικό η 

ανωτέρω φράση τότε θα εξετάζονται κατά περίπτωση οι όροι του μισθωτηρίου συμβολαίου 

(χρήση μισθώματος, χρονικός περιορισμός, όροι λύσης συμβολαίου) ώστε να εξασφαλίζεται ότι 



η επένδυση είναι αναστρέψιμη και πληρείται ο χαρακτήρας κινήτρου σε εφαρμογή του 

άρθρου 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014.  

 

Σε περιπτώσεις δημοσίων κτιρίων η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού από μόνη της 

δεν πληροί το κριτήριο κατοχής ή χρήσης του ακινήτου. Θα πρέπει να συνοδεύεται και από το 

αντίστοιχο συμφωνητικό-συμβόλαιο ή προσύμφωνο. 

 

Στους φακέλους υποψηφιότητας (φυσικός φάκελος) δεν αρκεί μόνο η υποβολή της Δήλωσης 

πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (σχετική εκτύπωση από το 

TAXISNET). Η ανωτέρω δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται και από το αντίστοιχο συμφωνητικό 

μίσθωσης αρμοδίως συντεταγμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 

και τους όρους της Πρόσκλησης και με συμφωνία στις ημερομηνίες που δηλώνονται στη 

Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. 

 

 

 

 

 

 


