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ΛΟΓΟΤΥΠΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

 

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

∆ικαιούχος:   Πόλη: 

Ταχ. ∆ιεύθυνση:   Ηµεροµηνία: 

Ταχ. Κώδικας:   Αρ. Πρωτ.: 

Πληροφορίες:   

Τηλέφωνο:   

Fax:   

E-mail:  Προς: 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ Ε.Π ……………..2014-2020 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «………………………………………….» 

 

Σε συνέχεια της µε αρ. πρωτ. …….… Πρόσκλησης, µε Κωδικό:…..…. της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης [(ή εναλλακτικά του Ενδιάµεσου Φορέα] για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 

του Άξονα Προτεραιότητας ……………………………, του Ε.Π. ……………….…, το οποίο 

συγχρηµατοδοτείται από το ………….…(αναφορά Ταµείου), υποβάλλουµε πρόταση για τη 
χρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο «……………………………………………..», κωδικό 
MIS …….. και συνολική δηµόσια δαπάνη …………….. ευρώ.  

Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο ηλεκτρονικά υποβληθέν στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Τεχνικό 

∆ελτίο Πράξης, µε α/α ∆ελτίου …… και στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα που έχουν 

επισυναφθεί σε αυτό. 

Επιπρόσθετα βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι:  

α) Οι προβλεπόµενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή µέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα 

τύχουν χρηµατοδότησης από άλλο Ταµείο ή χρηµατοδοτικό µέσο ή από άλλο πρόγραµµα 

ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής 

περιόδου.  

β) ∆εν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης (η πράξη δεν έχει 

περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως). 

γ) Η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική 

επένδυση η οποία έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράµµατος 

εντός πέντε ετών από την τελική πληρωµή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που 

οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. 

1303/2013). 
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δ) 1  Από την εν λόγω πράξη, µε βάση τις υφιστάµενες κανονιστικές ρυθµίσεις, δεν δύναται να 

παραχθούν έσοδα, µετά την ολοκλήρωση της πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, 

για τους εξής λόγους (συνδυαστικά ή εναλλακτικά): 

• δεν προβλέπεται η επιβολή στους τυχόν χρήστες του έργου τελών ή προσαύξηση στο 

τυχόν ήδη υπάρχον τέλος, εξαιτίας της συγκεκριµένης επένδυσης, τα οποία βαρύνουν 

άµεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδοµής, την πώληση ή τη µίσθωση γης ή 

κτιρίων, ή πληρωµές για υπηρεσίες (µείον τυχόν λειτουργικά έξοδα και έξοδα 

αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισµού, τα οποία προκύπτουν κατά την αντίστοιχη 

περίοδο). Επίσης, η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόµηση λειτουργικών δαπανών ή εάν 

επιφέρει αντισταθµίζεται µε ισοδύναµη µείωση των επιδοτήσεων λειτουργίας,  

• η υπόψη επένδυση δεν στοχεύει στην προσέλκυση πρόσθετης ζήτησης, 

• δεν προβλέπεται η οιαδήποτε παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωµής,  

• τα έσοδα που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, θα 

δηλωθούν πριν την τελική πληρωµή των δαπανών της πράξης. 

Ε ν α λ λ α κ τ ι κ ά   

δ) 1  Από την εν λόγω πράξη θα παραχθούν έσοδα, σύµφωνα µε το συνηµµένο  «Υπολογισµός 

των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020».  

Τα παραγόµενα έσοδα δεν είναι φορολογητέα, συνεπώς δεν υπάρχει δικαίωµα έκπτωσης 

του φόρου των αντίστοιχων εσόδων και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ δεν ανακτάται.  

Ε ν α λ λ α κ τ ι κ ά   

Τα παραγόµενα έσοδα είναι φορολογητέα και ως εκ τούτου ο ΦΠΑ ανακτάται. 

ε)  Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης 

της υποβαλλόµενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι της 

πρόσκλησης και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηµατοδοτηθεί από το ΕΠ θα τηρήσω τις 

εν λόγω υποχρεώσεις. 

στ)  Ο φορέας λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/ 

και συντήρηση του έργου, έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενο της 

πρότασης. 

ζ)  Ο κύριος του έργου (φορέας πρότασης) …………………, για λογαριασµό του οποίου 

προτείνεται το έργο, έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενο της πρότασης. 

η)   (Άλλο, προσδιορίζεται από τη ∆Α). 

 

 

 

                                                

1 Επιλέγεται ανάλογα µε το εάν η πράξη παράγει ή δεν παράγει έσοδα το αντίστοιχο περιεχόµενο του 
εδάφιου (δ) και αναλόγως διαγράφεται αυτό που δεν αφορά. 

Ο Νόµιµος Εκπρόσωπος ∆ικαιούχου 

 

(υπογραφή) 

 



 

  

- 3 -  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 

Τα ακόλουθα έχουν υποβληθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ µε α/α Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης ………., για την πράξη 

µε κωδικό MIS ………. 

1. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης (Τ∆Π) 

2. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης µε ίδια µέσα [εφόσον απαιτείται] 

3. Στοιχεία που τεκµηριώνουν τη διοικητική, χρηµατοοικονοµική και επιχειρησιακή ικανότητα του 

δικαιούχου  

4. Υπολογισµός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 

[εφόσον απαιτείται]  

5. ∆ελτίο προόδου ενεργειών ωρίµανσης Πράξης  [εφόσον απαιτείται] 

6. Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την προτεινόµενη 

πράξη [σύµφωνα µε ό,τι ζητείται στην πρόσκληση] 

7. Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης και των 

αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του [εφόσον απαιτείται] 

8. Υποβολή των πληροφοριών σχετικά µε µεγάλο έργο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 207/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) [εφόσον απαιτείται] 

9. Λοιπά έγγραφα και στοιχεία  

 


