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ΠΡΟΟΦΗ
***** ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ *****
Σιμολόγια με αξία πάνω από €3.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α.) δεν θα
γίνονται αποδεκτά εάν η εξόφληση τους γίνεται με μετρητά. Οι πληρωμές θα πρέπει
να γίνονται με επιταγές του δικαιούχου αιτητή στο όνομα του προμηθευτή ή με πιστωτική
κάρτα ή μέσω τραπέζης και πάλιν μόνο στο όνομα του προμηθευτή. Με την υποβολή των
τιμολογίων / αποδείξεων πληρωμής (αίτημα πληρωμής) πρέπει να υποβάλλονται αντίγραφα
των επιταγών που εκδόθηκαν ή / και τραπεζικών εντολών ή / και αποδείξεων χρέωσης
πιστωτικών καρτών, καθώς και οι ανάλογες καταστάσεις λογαριασμού του αιτητή (bank
statements) στις οποίες θα φαίνονται οι χρεώσεις που έγιναν, με βάση τις πληρωμές που
έγιναν για τα τιμολόγια που υποβάλλονται με το αίτημα πληρωμής.
ημειώνεται ότι η ενέργεια της κοστολόγησης μιας δράσης από τον ίδιο
προμηθευτή με διάφορα τιμολόγια με ποσό πληρωμής κάτω των 3.000 ευρώ ανά
τιμολόγιο, για αποφυγή της σχετικής υποχρέωσης, δεν θα γίνεται αποδεκτή και
ισχύει η υποχρέωση για τον τρόπο πληρωμής που αναφέρεται για τα τιμολόγια που
αφορούν ποσά πέραν των 3.000 ευρώ. Η ενέργεια κοστολόγησης μηχανημάτων με
ποσό μικρότερο των 3.000 ευρώ, που αγοράζονται την ίδια χρονική στιγμή, σε
διαφορετικά τιμολόγια, για την αποφυγή της πιο πάνω υποχρέωσης, δεν θα γίνεται
επίσης αποδεκτή και πρέπει η εξόφληση τους να γίνεται όπως προνοείται για αυτά
με αξία πάνω από 3.000 ευρώ.
Σονίζεται επίσης ότι η οικογενειακή εργασία δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση και
ως εκ τούτου δεν επιδοτείται. ε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς
χορηγίας μόνο το πραγματικό κόστος των υλικών κατασκευής το οποίο θα πρέπει να
τεκμηριώνεται με τα τιμολόγια/παραστατικά αγοράς τους. Η αξιοποίηση των εργατικών της
εκμετάλλευσης και της οικογενειακής εργασίας ωφελεί την εκμετάλλευση, αφού οδηγεί στον
περιορισμό των συνολικών δαπανών της.
Όλα τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν αριθμό πλαισίου (serial number) o οποίος
να αναγράφεται στο τιμολόγιο. Μηχανήματα που δεν θα φέρουν αριθμό πλαισίου
δεν είναι επιλέξιμα.
Σο κόστος των μηχανημάτων και του εξοπλισμού πάνω στο οποίο θα υπολογίζεται
η χορηγία, σημαίνει την τιμή CIF (Cost, Insurance, Freight - Κόστος, Ασφάλιστρο,
Ναύλος), όταν αυτά εισάγονται από άλλη χώρα από τον ίδιο τον αιτητή ή την τιμή
αγοράς (τιμολογίου) όταν αυτά αγοράζονται από την εγχώρια αγορά.
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ΜΕΡΟ I: Δήλωση διεκδικούμενου ποσού
ας πληροφορώ ότι έχω υλοποιήσει το 1ο Μέρος / 2ο Μέρος / 3ο Μέρος / Σελικό Μέρος
(ημειώστε ανάλογα), των επιλέξιμων επενδύσεων που έχετε εγκρίνει στην αίτηση μου με
Αριθμό: ....................................... στο Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.2 και παρακαλώ όπως
προβείτε στις αναγκαίες ενέργειες για την πληρωμή. Σο ποσό για το οποίο διεκδικώ ενίσχυση
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Α/Α

Περιγραφή Επιλέξιμης Δράσης

Διεκδικούμενη
ποσότητα

Διεκδικούμενο
ποσό* (€)

ΤΝΟΛΟ:
* Σο διεκδικούμενο ποσό, είναι το συνολικό ποσό ανά δράση με βάση το οποίο ζητάτε να
σας καταβληθεί οικονομική ενίσχυση. Σα ποσά θα πρέπει να ελέγχονται προτού
υποβληθούν καθώς λανθασμένη καταχώρηση τους μπορεί να αποτελέσει αιτία επιβολής
κυρώσεων με βάση την σχετική πρόνοια του Εγχειριδίου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών
του Καθεστώτος.
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ΜΕΡΟ II: Αποδεικτικά πληρωμών
Αύξων αριθμός πίνακα: Α-1
Πίσω από αυτή τη σελίδα επισυνάψτε πρωτότυπα τιμολόγια*, πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμών*, αντίγραφα των επιταγών που
εκδόθηκαν ή / και τραπεζικών εντολών ή / και αποδείξεων χρέωσης πιστωτικών καρτών, καθώς και τις ανάλογες καταστάσεις
λογαριασμού (bank statements), στις οποίες φαίνονται οι χρεώσεις που έγιναν και αφορούν στη συγκεκριμένη Δράση, όπως
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α

Σιμολόγια

Αξηζκόο
ηηκνινγίνπ

1

2

Αποδείξεις

(Με ΦΠΑ)

Πνζό ηηκνινγίνπ
πνπ αθνξά ζηε
Γξάζε
(Υωξίο ΦΠΑ)

Αξηζκόο
απόδεημεο

4

5

6

πλνιηθό πνζό
ηηκνινγίνπ

Πνζό
απόδεημεο

7

Αποδεικτικά πραγματοποίησης πληρωμών (για
τιμολόγια άνω 3000 €)
Αξηζκόο
επηηαγήο

8

Αξηζκόο
ηξαπεδηθήο
εληνιήο

9

Αξηζκόο
απόδεημεο
ρξέωζεο
πηζηωηηθήο
θάξηαο

10

Αξηζκόο
θαηάζηαζεο
ινγαξηαζκνύ
(bank statement)

11

* ε περίπτωση τιμολογίων και αποδείξεων που αφορούν σε πέραν της μίας Δράσης, να επισυνάπτονται τα πρωτότυπα σε ένα πίνακα
και αντίγραφα στους υπόλοιπους.
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Αύξων αριθμός πίνακα: Α-2
Πίσω από αυτή τη σελίδα επισυνάψτε πρωτότυπα τιμολόγια*, πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμών*, αντίγραφα των επιταγών που
εκδόθηκαν ή / και τραπεζικών εντολών ή / και αποδείξεων χρέωσης πιστωτικών καρτών, καθώς και τις ανάλογες καταστάσεις
λογαριασμού (bank statements), στις οποίες φαίνονται οι χρεώσεις που έγιναν και αφορούν στη συγκεκριμένη Δράση, όπως
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α

Σιμολόγια

Αξηζκόο
ηηκνινγίνπ

1

2

Αποδείξεις

(Με ΦΠΑ)

Πνζό ηηκνινγίνπ
πνπ αθνξά ζηε
Γξάζε
(Υωξίο ΦΠΑ)

Αξηζκόο
απόδεημεο

4

5

6

πλνιηθό πνζό
ηηκνινγίνπ

Πνζό
απόδεημεο

7

Αποδεικτικά πραγματοποίησης πληρωμών (για
τιμολόγια άνω 3000 €)
Αξηζκόο
επηηαγήο

8

Αξηζκόο
ηξαπεδηθήο
εληνιήο

9

Αξηζκόο
απόδεημεο
ρξέωζεο
πηζηωηηθήο
θάξηαο

10

Αξηζκόο
θαηάζηαζεο
ινγαξηαζκνύ
(bank statement)

11

* ε περίπτωση τιμολογίων και αποδείξεων που αφορούν σε πέραν της μίας Δράσης, να επισυνάπτονται τα πρωτότυπα σε ένα πίνακα
και αντίγραφα στους υπόλοιπους.
Αύξων αριθμός πίνακα: Α-3
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Πίσω από αυτή τη σελίδα επισυνάψτε πρωτότυπα τιμολόγια*, πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμών*, αντίγραφα των επιταγών που
εκδόθηκαν ή / και τραπεζικών εντολών ή / και αποδείξεων χρέωσης πιστωτικών καρτών, καθώς και τις ανάλογες καταστάσεις
λογαριασμού (bank statements), στις οποίες φαίνονται οι χρεώσεις που έγιναν και αφορούν στη συγκεκριμένη Δράση, όπως
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α

Σιμολόγια

Αξηζκόο
ηηκνινγίνπ

1

2

Αποδείξεις

(Με ΦΠΑ)

Πνζό ηηκνινγίνπ
πνπ αθνξά ζηε
Γξάζε
(Υωξίο ΦΠΑ)

Αξηζκόο
απόδεημεο

4

5

6

πλνιηθό πνζό
ηηκνινγίνπ

Πνζό
απόδεημεο

7

Αποδεικτικά πραγματοποίησης πληρωμών (για
τιμολόγια άνω 3000 €)
Αξηζκόο
επηηαγήο

8

Αξηζκόο
ηξαπεδηθήο
εληνιήο

9

Αξηζκόο
απόδεημεο
ρξέωζεο
πηζηωηηθήο
θάξηαο

10

Αξηζκόο
θαηάζηαζεο
ινγαξηαζκνύ
(bank statement)

11

* ε περίπτωση τιμολογίων και αποδείξεων που αφορούν σε πέραν της μίας Δράσης, να επισυνάπτονται τα πρωτότυπα σε ένα πίνακα
και αντίγραφα στους υπόλοιπους.
Αύξων αριθμός πίνακα: Α-………
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Πίσω από αυτή τη σελίδα επισυνάψτε πρωτότυπα τιμολόγια*, πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμών*, αντίγραφα των επιταγών που
εκδόθηκαν ή / και τραπεζικών εντολών ή / και αποδείξεων χρέωσης πιστωτικών καρτών, καθώς και τις ανάλογες καταστάσεις
λογαριασμού (bank statements), στις οποίες φαίνονται οι χρεώσεις που έγιναν και αφορούν στη συγκεκριμένη Δράση, όπως
φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:
Α/Α

Σιμολόγια

Αξηζκόο
ηηκνινγίνπ

1

2

Αποδείξεις

(Με ΦΠΑ)

Πνζό ηηκνινγίνπ
πνπ αθνξά ζηε
Γξάζε
(Υωξίο ΦΠΑ)

Αξηζκόο
απόδεημεο

4

5

6

πλνιηθό πνζό
ηηκνινγίνπ

Πνζό
απόδεημεο

7

Αποδεικτικά πραγματοποίησης πληρωμών (για
τιμολόγια άνω 3000 €)
Αξηζκόο
επηηαγήο

8

Αξηζκόο
ηξαπεδηθήο
εληνιήο

9

Αξηζκόο
απόδεημεο
ρξέωζεο
πηζηωηηθήο
θάξηαο

10

Αξηζκόο
θαηάζηαζεο
ινγαξηαζκνύ
(bank statement)

11

* ε περίπτωση τιμολογίων και αποδείξεων που αφορούν σε πέραν της μίας Δράσης, να επισυνάπτονται τα πρωτότυπα σε ένα πίνακα
και αντίγραφα στους υπόλοιπους.
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ΜΕΡΟ III: ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ
ημειώστε Φ στο αντίστοιχο κουτί

Πηζηνπνίεζε ηνπ επηβιέπνληα αξρηηέθηνλα ή/θαη πνιηηηθνύ κεραληθνύ
όηη όιεο νη εξγαζίεο/πξνκήζεηεο ηηο νπνίεο αθνξνύλ ηα αλωηέξω
ηηκνιόγηα έρνπλ εθηειεζηεί/αγνξαζηεί ζύκθωλα κε ηα εγθεθξηκέλα
ζρέδηα θαη ηελ αλάιπζε εξγαζηώλ ζην δειηίν πνζνηήηωλ
ε πεξίπηωζε
ππεξγνιάβνπ

νηθνδνκηθώλ

εξγαζηώλ,

δηαηαθηηθά

εξγνιάβνπ/

Αληίγξαθν Βεβαηώζεηο από ην Σκήκα Φνξνινγίαο ζηηο νπνίεο λα
αλαθέξεηαη όηη ν Γηθαηνύρνο έρεη ππνβάιεη όιεο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ
δειώζεηο θαη έρεη εμνθιήζεη όιεο ηηο νθεηιέο ηεο πεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ ΦΠΑ, κε βάζε ηηο λνκνζεζίεο ηνπ Σκήκαηνο Φνξνινγίαο.
Αληίγξαθν Πξόζθαηεο Βεβαίωζεο από ηηο Τπεξεζίεο Κνηλωληθώλ
Αζθαιίζεωλ πνπ λα αλαθέξεη ην ζπλνιηθό αξηζκό εξγνδνηνπκέλωλ
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αίηεζεο (1 - 2 κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο
αηηήζεο) θαη όηη ε επηρείξεζε έρεη ηαθηνπνηεκέλεο ηηο εηζθνξέο πνπ
αθνξνύλ ην πξνζωπηθό ηεο ζην Σακείν Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ .
Τγεηνλνκηθό Πηζηνπνηεηηθό γηα Δπηρεηξήζεηο Σξνθίκωλ από ην Σκήκα
Τγεηνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (Απαηηείηαη ε πξνζθόκηζή ηνπ κε ην αίηεκα
πιεξωκήο γηα ηελ ηειηθή πιεξωκή)
Καηάηαμε από ΚΟΣ - όπνπ εθαξκόδεηαη - (Απαηηείηαη ε πξνζθόκηζή
ηνπ κε ην αίηεκα πιεξωκήο γηα ηελ ηειηθή πιεξωκή).
Γήιωζε ηνπ αηηεηή ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ηωλ ζέζεωλ
εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ νινθιήξωζε ηνπ Έξγνπ
Βεβαίωζε Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ

ΜΕΡΟ IV: ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
Επισύρεται η προσοχή των αιτητών, ειδικά ως προς το περιεχόμενο των αιτήσεων των οποιονδήποτε
δηλώσεων και στοιχείων τα οποία υποβάλλονται προς υποστήριξη τους ότι, στις πρόνοιες του άρθρου 46(3)
του Περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας του Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών καθώς και άλλων συναφών
θεμάτων Νόμου: «Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην εκτέλεση των καθηκόντων
τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή
παρεμποδίζει, με οποιοδήποτε άλλον τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι €8543 ή και με τις δύο αυτές ποινές.»
Όπου ο Οργανισμός έχει εύλογη υποψία για διάπραξη του πιο πάνω ή οποιουδήποτε άλλου ποινικού
αδικήματος, η υπόθεση θα παραπέμπεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές.
-

-

-

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου αναφορικά με ψευδείς δηλώσεις ότι όλες οι
πληροφορίες που δίδονται στην αίτηση αυτή είναι αληθείς και ορθές.
Γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησής μου. Επίσης,
ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να στερηθώ του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης στο Καθεστώς
αυτό σε επόμενες προκηρύξεις ή / και να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίων μου.
Επίσης δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους όρους του Καθεστώτος όπως αυτοί περιγράφονται στο αντίστοιχο
έντυπο του Εγχειρίδιου Εφαρμογής – Ενημέρωση Αιτητών ή / και στην Αίτηση ή /και στην επιστολή
προκαταρκτικής έγκρισης και συμφωνώ να συμμορφώνομαι πλήρως με αυτούς.
Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους για την εξακρίβωση της ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων.
Αναλαμβάνω να διασφαλίσω ότι οι μόνιμες κατασκευές και τα μηχανήματα, τα οποία θα
επιδοτηθούν μέσω της παρούσας αίτησης, θα αξιοποιηθούν για το σκοπό και στη συγκεκριμένη
εκμετάλλευση που έχουν εγκριθεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια από την τελική πληρωμή. Η
δέσμευση ισχύει και για τυχόν, νέο ιδιοκτήτη / διαχειριστή της εκμετάλλευσης.
ημειώστε Φ στο
αντίστοιχο κουτί

ημειώστε ανάλογα

Η κάθε δόση αφορά ποσό επένδυσης τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
Δεν διατηρώ διαδικτυακό τόπο για επαγγελματική χρήση
Έχω ενημερώσει κατάλληλα τον διαδικτυακό τόπο που διατηρώ, η διεύθυνση του οποίου
είναι: ………………………………………………………………………………………………………

Έχω τοποθετήσει την Πινακίδα

Η αίτηση μου αφορά ενίσχυση <50.000 ευρώ δεν τοποθετήθηκε πινακίδα

Ο ΑΙΣΩΝ
……………………………..
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
……………………………..
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
……………………………..
ΑΡ. ΣΑΤΣ./ΕΓΓΡ. ΕΣΑΙΡ.
……………………………..
ΤΠΟΓΡΑΥΗ

Ο ΤΝΣΑΚΣΗ
……………………………………
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
……………………………………
ΚΩΔΙΚΟ ΥΟΡΕΑ
……………………………………
ΤΠΟΓΡΑΥΗ
ΥΡΑΓΙΔΑ ΥΟΡΕΑ

