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ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

ΓΙΚΑΙΟΥΦΟΥ 

 

 

  ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

 

Δικαιούσορ :   Πόιε: 

Ταρ. Γηεύζπλζε :   Ηκεξνκελία : 

Ταρ. Κώδηθαο :   Αξ. Πξση. 

Πιεξνθνξίεο :   

Τειέθσλν :   

Fax :   

E-mail :  Πξνο: 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

ΣΟ Ε.Π……………..2007-2013 

ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ «………………………………………….» 

 

Σε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. … Πξόζθιεζεο ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ή 

Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. ……γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην 

πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο … …, ηνπ Δ.Π. ……, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

από ην ……(αναθορά διαρθρωηικού ηαμείου), ςποβάλλοςμε ππόηαζη για ηην 

σπημαηοδόηηζη ηηρ  ππάξηρ με ηίηλο «……………………………………………..» 

και δημόζια δαπάνη …………….. εςπώ.  

Η πξόηαζε πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν Τερληθό Γειηίν Πξνηεηλόκελεο 

Πξάμεο θαη ζηα ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα. 

Δπηπξόζζεηα  βεβαηώλνπκε ππεύζπλα όηη :  

α) νη πξνβιεπόκελεο δαπάλεο ηεο  ελ ιόγσ πξάμεο,  ή κέξνο απηώλ, δελ έρνπλ 

ηύρεη νύηε ζα ηύρνπλ ρξεκαηνδόηεζεο από άιια θνηλνηηθά ή εζληθά ρξεκαηνδνηηθά 

κέζα ηεο ηξέρνπζαο ή άιιεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ. 

β) από ηελ ελ ιόγσ επέλδπζε-πξάμε, κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο 

ξπζκίζεηο, δελ δύλαηαη λα παξαρζνύλ έζνδα γηα ηνπο εμήο ιόγνπο (ζυνδυαζηικά ή 

εναλλακηικά): 
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 δελ πξνβιέπεηαη ε επηβνιή (ζηνπο ηπρόλ ρξήζηεο ηνπ έξγνπ) ηέινπο 

εθκεηάιιεπζεο ή πξνζαύμεζεο ζην ηπρόλ ήδε ππάξρνλ εμαηηίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο,  

 ε ππόςε επέλδπζε δελ ζηνρεύεη ζηελ πξνζέιθπζε πξόζζεηεο δήηεζεο, 

 δελ πξνβιέπεηαη ε νηαδήπνηε παξνρή ππεξεζηώλ έλαληη πιεξσκήο 

 άιιν. 

 

Ο Νόκηκνο Δθπξόζσπνο Γηθαηνύρνπ  

 

Ο Νόκηκνο Δθπξόζσπνο Φνξέα 

Λεηηνπξγίαο1  

 

(ππνγξαθή) 

 

(ππνγξαθή) 

 

 

                                                

1
 Η σπογραθή ηοσ νομίμοσ εκπροζώποσ ηοσ Φορέα Λειηοσργίας ζσμπληρώνεηαι μόνο ζηην 

περίπηωζη ποσ ασηός θέρει ηην εσθύνη για ηη βεβαίωζη μη παραγωγής εζόδων, αθορά, δε, 

μόνο ηο εδάθιο 2β. 
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:  

1. Τερληθό Γειηίν Πξνηεηλόκελεο Πξάμεο (ΤΓΠΠ). 

2. Βεβαίσζε δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνύρνπ.  

3. Φξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πξνζδηνξηζκνύ ζπληειεζηή ειιείκκαηνο 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα (γηα ηα έξγα πνπ 

ππόθεηληαη ζηε ζρεηηθή ππνρξέσζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 

Καλ.1083/2006 όπσο ηζρύεη). 

4. Καλνληζηηθό πιαίζην νξηζκνύ ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο 

πξάμεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

5. Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ δηθαηνύρνπ (θπξίνπ ηνπ έξγνπ), ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη όηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα ζηελ νπνία αθνξά ε 

πξνηεηλόκελε πξάμε απαιιάζζεηαη ηνπ ΦΠΑ, (εθ’ όζνλ ε ΓΑ ην θξίλεη 

αλαγθαίν). 

6. «Αίηεζε επηβεβαίσζεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο» βάζεη ησλ άξζξσλ 39 

έσο 41 ηνπ Καλ.(ΔΚ) 1083/2006 θαη ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα (XXI ή 

XXII) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηνλ Καλ. (ΔΚ) 

846/2009 ζηηο πεξηπηώζεηο κεγάισλ έξγσλ ππνδνκώλ ή παξαγσγηθώλ 

επελδύζεσλ.  

7. Λνηπά ζηνηρεία πνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηα από ηελ ΔΥΓ αλάινγα κε ην 

είδνο ηεο πξάμεο θαη εηδηθόηεξα: …………….  


