
 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι των περιοχών παρέµβασης του νοµού Κυκλάδων (Άνδρος, Τήνος – 
πλην ∆ήµου Τήνου, Νάξος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, ∆ονούσα, Κουφονήσια) πρέπει να 
υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια «φακέλους υποψηφιότητας» αποκλειστικά στα 
γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. Πλατεία Τσιροπινά, Ερµούπολη 
Σύρος 84100 (προσωπικά ή µε ταχυµεταφορική) µέχρι τις 10 Απριλίου 2006 και ώρα 2:30 
µ.µ. Φάκελοι υποψηφιότητας που υποβάλλονται σε άλλους φορείς ή φθάνουν στα γραφεία 
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. µετά την ορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα, 
θεωρούνται ως µηδέποτε υποβληθέντες. 
 
∆εν επιτρέπεται η υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή η τροποποίηση του 
περιεχοµένου του φακέλου υποψηφιότητας µετά την κατάθεσή του. 
 
Κάθε επενδυτική πρόταση (αίτηση – µελέτη µαζί µε όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά) θα υποβάλλεται εις τετραπλούν (1 πρωτότυπος και 3 αντίγραφα) σε 
µορφή ντοσιέ (κλασέρ) µέσα σε σφραγισµένους φακέλους, καθώς και σε ηλεκτρονική 
µορφή (cd-rom για περιβάλλον WINDOWS). Τα κείµενα σε µορφή WORD και οι 
πίνακες σε EXCEL. 
 
Κάθε σφραγισµένος φάκελος θα περιέχει ένα κλασέρ µε: 
 Την αίτηση – µελέτη  (υπογεγραµµένη από τον υποψήφιο επενδυτή και από τον 
συντάκτη της), τα περιεχόµενα της οποίας θα πρέπει να ακολουθούν τη δοµή του 
φακέλου υποβολής πρότασης και να υποβάλλονται δακτυλογραφηµένα σε µέγεθος Α4. 

 Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 
 
Στην αρχή κάθε φακέλου θα υπάρχει πίνακας περιεχοµένων στον οποίο θα αναφέρονται 
αναλυτικά και όλα τα συνηµµένα δικαιολογητικά, τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου 
εκπροσώπου του φορέα και θα αναγράφεται το ΑΦΜ του υποψήφιου επενδυτή. 
 
Έξω από κάθε σφραγισµένο φάκελο θα αναγράφονται: 

1) Η ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ για τον πρωτότυπο φάκελο, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ για κάθε 
ένα από τα τρία πλήρη αντίγραφα των φακέλων υποβολής και ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ για τον φάκελο που περιέχει το cd- rom. 

2) Το Ο.Π.Α.Α.Χ. στο οποίο ανήκει η επένδυση. 
3) Το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του επενδυτή ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ του φορέα. 
4) Ο ΤΙΤΛΟΣ του προτεινόµενου έργου. 
5) Η ∆ΡΑΣΗ του αντίστοιχου Μέτρου. 
6) Ο συνολικός προτεινόµενος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του έργου, χωρίς τον ΦΠΑ. 

 
Ο Οδηγός Εφαρµογής και ο Φάκελος Υποψηφιότητας είναι διαθέσιµοι στην 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. ιστοσελίδα: www.anetky.gr, τηλ.: 22810 
88834/81011, φαξ: 22810 87982, e-mail: info@anetky.gr.  
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. καθηµερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 9:00 π.µ. έως 
τις 5:00 µ.µ.  
 

 


