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Κσδηθόο Απόξξηςεο Πεξηγξαθή

A1 Η δξάζε είλαη κε επηιέμηκε

Α2 Γελ έρεη πξνζθνκηζηεί άδεηα νηθνδνκήο θαη ε δξάζε δελ κπνξεί λα εγθξηζεί

Α3 Γελ έρεη πξνζθνκηζηεί άδεηα άληιεζεο λεξνύ ή/θαη βεβαίσζε άξδεπζεο ή/θαη άδεηα αλόξπμεο θξέαηνο ή/θαη άδεηα κεηαθνξάο λεξνύ

Α4 Η δξάζε είλαη κε επηιέμηκε γηα ηελ θαηεγνξία κεησλεθηηθήο πεξηνρήο πνπ αλήθεη ην ηεκάρην

A5 Η δξάζε έρεη απνζπξζεί από εζάο κε ζρεηηθή επηζηνιή ζαο

A6 Γελ έρεη πξνζθνκηζηεί έληππν/α πνπ δειώλνπλ ηδηόηεηα αηηεηή όζνλ αθνξά ην ηεκάρην/α ηεο δξάζεο (ηίηινη ηδηνθηεζία, ελνηθηαζηήξηα, δηαρεηξεζηήξηα, θιπ)

A7 Η δξάζε είλαη κε επηιέμηκε γηα ηνλ παξαγσγηθό θιάδν γηα ηνλ νπνίν ηελ δεηάηε

Α8 Η δξάζε είλαη κε επηιέμηκε αθνύ ν αηηεηήο θαη ν ζπληάθηεο είλαη ην ίδην πξόζσπν ή αθνξά ζπδύγνπο(Ακνηβή θνξέα - κειεηεηή)

A9 Η δξάζε δελ δηθαηνινγείηαη από ην κέγεζνο ηεο εθκεηάιιεπζεο όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Σρέδην Βειηίσζεο ή θαη ζε ζρέζε θαη κε ηνλ εμνπιηζκό πνπ ήδε δηαζέηεη (όπνπ εθαξκόδεηαη). 

Α10 Η δξάζε απνξξίπηεηαη αθνύ κεηά ηνλ πξνθαηαξθηηθό επηηόπην έιεγρν πνπ έρεη δηελεξγήζεη δηαπηζηώζεθε όηη ήηαλ ήδε πινπνηεκέλε

Α11 Η δξάζε δελ δηθαηνινγείηαη κε βάζε ηηο θαιιηέξγεηεο / δώα / θπςέιεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Σρέδην Βειηίσζεο ηεο αίηεζεο. 

A12 Η δξάζε απνξξίπηεηαη γηα ην ηεκάρην πνπ δεηήζεθε ζηελ αίηεζε θαη δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιν ηεκάρην.

Α13 Η δξάζε δελ δηθαηνινγείηαη κε βάζε ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Σρέδην Βειηίσζεο ηεο αίηεζεο. Γελ παξνπζηάδεηε λέα θαιιηέξγεηα.

A14 Με βάζε ηηο δξάζεηο νη νπνίεο εγθξίλνληαη δελ δηθαηνινγεί ακνηβή αξρηηέθηνλα/πνιηηηθνύ κεραληθνύ

Α15 Γελ έρεη ζπκπιεξσζεί ην κέξνο V ηεο αίηεζεο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα γίλνπλ νη έιεγρνη πνπ πξνλννύληαη

Α16 Γελ έρεη πξνζθνκηζηεί ε απαξαίηεηε άδεηα απόξξηςεο απνβιήησλ.

Α17 Με βάζε ηα εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ε επέλδπζε πνπ δεηάηε δελ εκπίπηεη ζηελ επηιέμηκε δξάζε πνπ δεηάηε ζηελ αίηεζε ζαο.

A18 Η αίηηζη δεν δικαιολογεί ηον κλάδο παπαγωγήρ για ηον οποίο είναι επιλέξιμη η δπάζη

Α19 Η Γξάζε εμππεξεηεί θιάδν κε επηιέμηκν από ην Καζεζηώο 1.5.1

A20 Γελ έρεηε πξνζθνκίζεη 2 ζπγθξίζηκεο πξνζθνξέο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε

Α21 Γελ έρεηε εμαζθαιίζεη ηελ έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδαο/ζπζηήκαηνο αθαιάησζεο

A22 Τν ηεκάρην ζην νπνίν αηηείηαη ε δξάζε δειώλεηαη θαη από άιιν αηηεηή

A23 Η άδεηα νηθνδνκήο δελ είλαη ζε ηζρύ αθνύ έρεη παξέιζεη ην ρξνληθό πεξηζώξην πνπ θαζνξηδεηαη ζε απηή.

A24 Η άδεηα νηθνδνκήο έρεη ππνβιεζεί εθπξόζεζκα θαη δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή.

Α25 Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζαηε είλαη εθπξόζεζκα θαη δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ απνδεθηά.

A26 Η δξάζε απνξξίπηεηαη κε βάζε ηελ πξνζθνξά πνπ πξνζθνκίζαηε.

Α27 Η ζύκβαζε κίζζσζεο ραιίηηθεο / δαζηθήο ή ηνπξθνθππξηαθήο γεο δελ είλαη ζην όλνκά ζαο.

A28 Η δξάζε απνξξίπηεηαη γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζαηε δελ είλαη πξσηόηππα.

A29 Η δξάζε απνξξίπηεηαη γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζαηε δελ έρνπλ ηελ απαηηνύκελε ρξνληθή δηάξθεηα.

A30 Η δξάζε απνξξίπηεηαη γηαηί δελ δειώζεθε ζηελ αίηεζε ν ζπγθεθξηκέλνο παξαγσγηθόο θιάδνο ζηελ ζηήιε 6. 

A31 Η εθκεηάιιεπζε δηαζέηεη ηνλ απαξαίηεην κεραληθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο

A32 Τν ηεκάρην ζην νπνίν αηηείηαη ε δξάζε δελ δειώλεηαη ζηελ εθηαξηθή ζαο επηδόηεζε νύηε έρεηε θάλεη δήισζε ηνπ ηεκαρίνπ ζην Μέξνο 6 ηεο αίηεζεο.

A33 Η δξάζε έρεη ελζσκαησζεί κε ζπγθεθξηκέλε άιιε δξάζε.

A34 Η δξάζε είλαη κε επηιέμηκε αθνύ ζηελ αίηεζε ππάξρεη θαη άιιε δξάζε κε απνηέιεζκα λα μεπεξλάηε ην αλώηαην εκβαδό πνπ κπνξεί λα εγθξηζεί.

Α35 Η δξάζε απνξξίπηεηαη αθνύ εμππεξεηεί θαη ηελ νηθεία πνπ ππάξρεη εληόο ηνπ ηεκαρίνπ. 

Α36 Η δξάζε δελ κπνξεί λα εγθξηζεί αθνύ κε βάζε ηα επηζπλαπηώκελα ηεο αίηεζεο ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα έρνπλ δνζεί από ην Τκήκα Γεσξγίαο.

Κσδηθόο Μείσζεο Πεξηγξαθή

Μ1 Με βάζε ηηο πξόλνηεο ηεο δξάζεο δελ κπνξεί λα εγθξηζεί κεγαιύηεξε έθηαζε

Μ2 Τν κέγηζην επηιέμηκν πνζό πνπ πξνβιέπεηαη είλαη πην ρακειό από ην αηηνύκελν πνζό

Μ3 Τν ηεκάρην αλνίθεη ζε Καηεγνξία κε πην ρακειό κέγηζην επηιέμηκν θόζηνο

Μ4 Με βάζε ηα εγθξηκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ην εκβαδό ηεο θαηαζθεπήο είλαη κηθξόηεξν από ην αηηνύκελν

Μ5 Με βάζε ηηο εθηάζεηο πνπ δειώλεηε δελ δηθαηνινγείηαη έγθξηζε κεγαιύηεξεο πνζόζεηαο

Μ6 Η έθηαζε ηνπ ηεκαρίνπ πνπ δεηάηε ηελ δξάζε είλαη κηθξόηεξε από απηή πνπ δεηάηε. Δγθξίλεηαη πνζόηεηα όζε θαη έθηαζε ηνπ ηεκαρίνπ.

M7 Η εγθεθξηκέλε πνζόηεηα κεηώλεηαη κεηά από δηθή ζαο κεξηθή απόζπξζε ηεο δξάζεο

Μ8 Η εγθεθξηκέλε πνζόηεηα κεηώλεηαη αθνύ κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρεηε πξνζθνκίζεη απηή ε πνζόηεηα δηθαηνινγείηαη.

M9 Η εγθεθξηκέλε πνζόηεηα κεηώλεηαη αθνύ κε βάζε ηα επξήκαηα ηνπ πξνθαηαξθηηθνύ επηηόπηνπ απηή ε πνζόηεηα δηθαηνινγείηαη.

Μ10 Με βάζε ην ζρέδην βειηίσζεο δελ δηθαηνινγείηαη έγθξηζε κεγαιύηεξεο πνζόζεηαο

M11 Με βάζε ηα εγθεθξηκέλα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ε δξάζε πνπ δεηάηε εκπίπηεη ζε άιιε θαηεγνξία

M12 Μεηά από απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ

Επεξήγηζη Κωδικών Απόππιψηρ / Μείωζηρ πος εμθανίζονηαι ζηην επιζηολή πποκαηαπκηικήρ έγκπιζηρ


