ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άπθπο 8 Ν.1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ (KAAEKT ΑΜΟΤ )

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
(2)

Ηκεξνκελία γέλλεζεο :
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ
(Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ

 Η πξνηεηλόκελε πξάμε δελ έρεη πεξαησζεί θπζηθά ή πινπνηεζεί πιήξσο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδόηεζεο.
 Δελ κνπ έρνπλ επηβιεζεί πξόζηηκα ηα νπνία έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ, γηα
παξαβάζεηο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη εηδηθόηεξα γηα: Παξάβαζε «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο»
ζνβαξόηεηαο (3 πξόζηηκα/ 3 έιεγρνη) ή Αδήισηε εξγαζία (2 πξόζηηκα / 2 έιεγρνη).
 Δελ εθθξεκεί εληνιή αλάθηεζεο παξάλνκεο θξαηηθήο ελίζρπζεο εθδνζείζα βάζεη πξνεγνύκελεο
απόθαζεο ηεο Επηηξνπήο ή ηνπ Δηθαζηεξίνπ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΕΚ).
 Σεξώ ηε λνκνζεζία πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ
θηλδύλνπ.
 Σεξνύληαη νη αξρέο ηεο ηζόηεηαο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ρσξίο δηαθξίζεηο ιόγσ θύινπ, θπιήο,
εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ.
 Ωο Δεκόζηνο Τπάιιεινο ή εξγαδόκελνο ζε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, δηαζέησ ζρεηηθή άδεηα από αξκόδην
Τπεξεζηαθό πκβνύιην ή δελ θσιύνκαη από δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
(ζπκπιεξώλεηαη όηαλ απαηηείηαη)
 Δελ είκαη (ή θαη δελ ήκνπλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο), κέινο ηνπ Τπεξεζηαθνύ Ππξήλα ηεο
ΟΣΔ, ζηέιερνο ηνπ θνξέα πνπ έρεη ζπζηήζεη ηελ ΟΣΔ, εθπξόζσπνο θνξέσλ ζηελ Επηηξνπή Δηαρείξηζεο
Πξνγξάκκαηνο (ΕΔΠ). (αθνξά κόλν πξνηάζεηο από θπζηθά πξόζσπα)


Δελ έρνπλ ππνβιεζεί πεξηζζόηεξεο από κηα αηηήζεηο ζηήξημεο αλά ΑΦΜ αλά θαηεγνξία πξάμεο ζην
πιαίζην ηεο ίδηαο πξόζθιεζεο (όπσο νξίδεηαη ζηελ πξόζθιεζε)

 Η πξνηεηλόκελε πξάμε (ΜΜΕ) δελ πεξηιακβάλεη ηκήκα επέλδπζεο ζε ππνδνκή ή παξαγσγηθή επέλδπζε

ε νπνία έπαπζε ή κεηεγθαηαζηάζεθε εθηόο ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εληόο ηξηώλ εηώλ από ηελ
ηειηθή πιεξσκή ζην δηθαηνύρν ή εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξηδόηαλ ζηνπο θαλόλεο πεξί θξαηηθώλ
εληζρύζεσλ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 71 ηνπ Καλ. 1303/2013). ( ζπκπιεξώλεηαη όηαλ απαηηείηαη)
 Η πξνηεηλόκελε πξάμε δελ πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε έηεξεο Πξάμεηο πνπ πινπνηεί γηα ηελ ίδηα
κνλάδα ν Δηθαηνύρνο ζην πιαίζην ηνπ ΕΠΑΛΘ 2014-2020 θαη εληάζζνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ελεξγεηώλ
ηνπ θεθαιαίνπ 3, παξ. Α.3 (ίδξπζε, επέθηαζε, εθζπγρξνληζκόο ή κεηεγθαηάζηαζε κνλάδαο κεηαπνίεζεο)
ηεο πξόζθιεζεο. (ζπκπιεξώλεηαη γηα πξάμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο πξντόλησλ αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο)
 ε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο κνπ ζπκθσλώ ζηε δεκνζίεπζε
ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνύ ηεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο
ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνύρσλ πνπ δεκνζηεύεηαη ειεθηξνληθά ή κε άιιν ηξόπν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7
παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΚ) αξηζκ. 1828/2006
 Απνδέρνκαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθό έιεγρν γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ δεισζέλησλ από ηηο αξκόδηεο εζληθέο ή
θνηλνηηθέο αξρέο.
 Η θηηξηαθή εγθαηάζηαζε δελ έρεη απνηειέζεη ηα πξνεγνύκελα δέθα έηε αληηθείκελν εζληθήο ή θνηλνηηθήο
επηρνξήγεζεο (σε περίπτωση απόκτησης κτιριακών εγκαταστάσεων )
 ‘Όια ηα αλαγξαθόκελα ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδόηεζεο, θαζώο θαη όια ηα ππνβαιιόκελα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν ηεο πξόηαζεο είλαη αθξηβή θαη αιεζή
 Απνδέρνκαη όηη ηα κελύκαηα πνπ ζα απνζηέιινληαη κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη εηδηθόηεξα ηεο
δηεύζπλζεο email πνπ έρεη δεισζεί ζην έληππν ππνβνιήο πξνο ηο Κένηπο Ανάπηςξηρ Απαζσόληζηρ
& Επαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ & Σεσνολογίαρ Νομού άμος ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ θαη όζα
ιακβάλνληαη από απηνύο επέρνπλ ζέζε επίζεκσλ εγγξάθσλ

Σα παπακάηω ζςμπληπώνονηαι επιπλέον μόνο από επαγγελμαηίερ αλιείρ για επενδύζειρ επί ηος
ζκάθοςρ:
 Η πξνηεηλνκέλε πξάμε αθνξά ζε επέλδπζε επί ηνπ ζθάθνπο, γηα ηελ νπνία δελ έρεη ρνξεγεζεί ζηήξημε
πάλσ από κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ γηα ηνλ ίδην ηύπν επέλδπζεο θαη γηα
ην ίδην αιηεπηηθό ζθάθνο.
 Η πξνηεηλνκέλε πξάμε αθνξά ζε επέλδπζε ζε αηνκηθό εμνπιηζκό, γηα ηελ νπνία δελ έρεη ρνξεγεζεί
ζηήξημε πάλσ από κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηόδνπ γηα ηνλ ίδην ηύπν εμνπιηζκνύ
θαη γηα ηνλ ίδην Δηθαηνύρν.
 Η πξνηεηλνκέλε πξάμε δελ πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε έηεξε πξάμε πνπ πινπνηεί γηα ην ίδην ζθάθνο
ν Δηθαηνύρνο ζην πιαίζην ηνπ ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
 Η πξνηεηλνκέλε επέλδπζε δελ απμάλεη ηελ αιηεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζθάθνπο,
 Η πξνηεηλνκέλε επέλδπζε δελ απμάλεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζθάθνπο λα εληνπίδεη αιηεύκαηα.
 Ο ηόπνο θαηνηθίαο κνπ είλαη …………… ηεο ΣΚ……..ηνπ Δήκνπ…….., πνπ αλήθεη ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Η έδξα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία…………….βξίζθεηαη …………… ηεο ΣΚ……..ηνπ Δήκνπ…….., πνπ
αλήθεη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. – ζπκπιεξώλεηαη όηαλ απαηηείηαη

Ηκεξνκελία,…………./……./20…..
Ο/Η Δει….

(Τπνγξαθή & θξαγίδα)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10
εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.

