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1.

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΕΝΙΧΤΕΩΝ / de minimis (Μόνο για τισ Κατηγορίεσ Β και Γ)

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΡΟΣ(1):

ΕΡΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ – ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

Ο–Η
Πνομα:
Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία
γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ
Κατοικίασ:

Επϊνυμο
:

Τθλ:
Οδόσ
:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ δθλϊνω ότι:
Β.1)
Η επιχείρθςθ λειτουργεί ωσ «ενιαία επιχείρθςθ» από κοινοφ με άλλεσ επιχειριςεισ . (Στθν ζννοια τθσ «ενιαίασ
επιχείρθςθσ » περιλαμβάνονται και οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα επιχειριςεισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο
Ραράρτθμα II του παρόντοσ). Επίςθσ περιλαμβάνονται και ςυνεργαηόμενεσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο
Ραράρτθμα II του παρόντοσ ι άλλεσ επιχειριςεισ εφόςον ςυντρζχουν μία ι περιςςότερεσ προχποκζςεισ που
αναφζρονται κάτω από τον Ρίνακα 4 με ςτοιχεία i. ζωσ και vi. Στθν περίπτωςθ αυτι ςυμπλθρϊνεται
υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακασ για κακεμία από τισ ωσ άνω επιχειριςεισ με τισ οποίεσ ςυνδζεται θ αιτοφςα :

Επιχειριςεισ με τισ οποίεσ θ αιτοφςα λειτουργεί ωσ «ενιαία επιχείρθςθ ».

Στοιχεία Επιχείρθςθσ
Α/Α Επιχείρθςθσ
Επωνυμία Επιχείρθςθσ

Επεξιγθςθ

Α.Φ.Μ. Επιχείρθςθσ
Κ.Α.Δ. Επιχείρθςθσ
Ροςοςτό Συμμετοχισ
Επϊνυμο Νομίμου
Εκπροςϊπου
Πνομα Νομίμου
Εκπροςϊπου
Ρατρϊνυμο Νομίμου
Εκπροςϊπου
Α.Φ.Μ. Νομίμου
Εκπροςϊπου
Ζγγραφο Ταυτοποίθςθσ
Νομίμου Εκπροςϊπου
Θζςθ ςτθν Επιχείρθςθ
Νομίμου Εκπροςϊπου
Για κάκε επιχείρθςθ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) για τθν οποία δθλϊνεται ότι θ αιτοφςα λειτουργεί ωσ ενιαία
επιχείρθςθ, απαιτείται επιπλζον, θ προςκόμιςθ των Ρρακτικοφ Γενικισ Συνζλευςθσ του φορζα τθσ επζνδυςθσ
(εάν πρόκειται για Α.Ε.), ι καταςτατικοφ του φορζα τθσ επζνδυςθσ (εάν πρόκειται για Ο.Ε), ι οποιουδιποτε
άλλου ιςοδφναμου εγγράφου (ςυμβάςεισ, μετοχολόγιο, ιςολογιςμοί, δθλϊςεισ, ΦΕΚ κ.λπ.). που να αποδεικνφει
ζνα ι περιςςότερα από τα κατωτζρω:
i. Τθν φπαρξθ μιασ νομικισ προςωπικότθτασ.
ii. Τθν φπαρξθ μόνιμθσ και ενιαίασ οικονομικισ διαχείριςθσ και ςτρατθγικισ.
iii. Τθν υιοκζτθςθ τθσ δομισ μιασ εταιρείασ ειςθγμζνθσ ςε δφο χρθματιςτιρια.
iv. Τθν εςωτερικι αντιςτάκμιςθ κερδϊν και ηθμιϊν ι τθ διανομι των εςόδων μεταξφ των διαφόρων
επιχειριςεων του ομίλου.
v. Τθν από κοινοφ ευκφνθ των επιχειριςεων ι τθν κατανομι των εξωτερικϊν κινδφνων μεταξφ τουσ.
vi. Τισ αμοιβαίεσ ςυμμετοχζσ ςτο κεφάλαιο μεταξφ των επιχειριςεων που αποτελοφν τθν ενιαία επιχείρθςθ .
vii. Τθ ςχζςθ τθσ αιτοφςασ με άλλεσ επιχειριςεισ οι οποίεσ χαρακτθρίηονται ωσ ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν.
Β.2:

Το φψοσ των ενιςχφςεων που θ αιτοφςα, κακϊσ και οι επιχειριςεισ που λειτουργοφν μαηί με αυτιν ωσ
ενιαία επιχείρθςθ (ςτθν ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα επιχειριςεισ), ζχουν
αποκτιςει ζννομο δικαίωμα λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ κατά τα τελευταία τρία οικονομικά ζτθ (τρζχον οικονομικό
ζτοσ και τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ) από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ
Ρράξθσ, βάςει κακεςτϊτοσ de minimis.
Στθ διλωςθ κα αναφζρονται τα ςτοιχεία για τισ ενιςχφςεισ που ζχουν χορθγθκεί βάςει του κακεςτϊτοσ de
minimis (πρόγραμμα, φορζασ επιδότθςθσ, χρονολογία ζνταξθσ και ποςό). Στθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ δεν
ζχει λάβει καμία ενίςχυςθ, κα το αναγράφει ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ.
Η επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει καμία ενίςχυςθ

Ρίνακασ Επιχορθγιςεων de minimis:

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΡΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ

Αφορά ςτθν επιχείρθςθ που υποβάλλει πρόταςθ (αιτοφςα) κακϊσ και ςε αυτζσ με τθν οποία θ αιτοφςα
λειτουργεί ωσ ενιαία επιχείρθςθ (ςτθν ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα
επιχειριςεισ).
Ρρόγραμμ

Αρικμόσ

Ημ/νία

Ροςό

Ροςό

Ημ/νία

Επωνυμία

ΑΦΜ

α/ Μζτρο/

Υπουργικι

Υπουργικι

δθμόςιασ

Δθμόςιασ

καταβολισ

Δικαιοφχου Δικαιοφχου

Δράςθ από

σ

σ

χρθματοδό

Χρθματοδό

τελευταίασ

τθσ

τθσ

το/τθν

Απόφαςθσ

Απόφαςθσ

τθςθσ που

τθςθσ που

χρθματοδό

Ενίςχυςθσ.

Ενίςχυςθσ.

οποίο/α θ

Ζνταξθσ ι

Ζνταξθσ ι

αναγράφετ

ζχει

τθςθσ.

επιχείρθςθ

αρικμόσ

θμερομθνί

αι ςτθν

καταβλθκε

ζχει

ςφμβαςθσ

α λιψθσ

Απόφαςθ

ί

αποκτιςει

ι άλλου

του

Ζνταξθσ.

πραγματικ

ζννομο

εγγράφου

ζννομου

ά ςτθν

δικαίωμα

με το

δικαιϊματ

επιχείρθςθ

λιψθσ τθσ

οποίο

οσ.

.

ενίςχυςθσ

τεκμθριϊν

(από

εται θ

1/1/2016

λιψθ του

και μετά)

ζννομου

και φορζασ

δικαιϊματ

χοριγθςθσ

οσ.

ενίςχυςθσ.

Επιςθμαίνεται ότι ωσ θμερομθνία δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ Υπουργικισ
Απόφαςθσ ζνταξθσ/υπαγωγισ και εν γζνει παραχϊρθςθσ του ζννομου δικαιϊματοσ λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ.
Ελζγχεται από τθν αρμόδια αρχι το ςφνολο των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ που θ επιχείρθςθ λαμβάνει,
τόςο κατά τθ διάρκεια του οικείου οικονομικοφ ζτουσ, όςο και των δφο προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν
προκειμζνου να εξακριβωκεί αν θ νζα ενίςχυςθ δεν οδθγεί ςε υπζρβαςθ του ανϊτατου ορίου που ιςχφει για τισ

ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ . Σε κάκε περίπτωςθ για τον υπολογιςμό του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ
λαμβάνονται υπόψθ και οι τυχόν τροποποιιςεισ των ανωτζρω αποφάςεων.

Β.3:


Το φψοσ των ενιςχφςεων για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που θ αιτοφςα, κακϊσ και οι επιχειριςεισ που

λειτουργοφν μαηί με αυτιν ωσ ενιαία επιχείρθςθ (ςτθν ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα
επιχειριςεισ), ζχουν αποκτιςει ζννομο δικαίωμα λιψθσ τθσ ενίςχυςθσ κατά τα τελευταία τρία οικονομικά ζτθ
(τρζχον οικονομικό ζτοσ και τα δφο προθγοφμενα οικονομικά ζτθ) από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ
ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ βάςει οιουδιποτε άλλου κακεςτϊτοσ
Στθ διλωςθ κα αναφζρονται τα ςτοιχεία για τισ ενιςχφςεισ που ζχουν χορθγθκεί βάςει οιουδιποτε άλλου
κακεςτϊτοσ που δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ περί ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (πρόγραμμα, φορζασ
επιδότθςθσ, χρονολογία ζνταξθσ και ποςό) για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που πρόκειται να ςωρευκοφν με
ενιςχφςεισ ιςςονοσ ςθμαςίασ. Στθν περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει καμία ενίςχυςθ, κα το
αναγράφει ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ.

Η επιχείρθςθ δεν ζχει λάβει καμία ενίςχυςθ

Ρίνακασ Επιχορθγιςεων βάςει οποιουδιποτε άλλου (πλθν de minimis) κακεςτϊτοσ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ
δαπάνεσ:

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλθν de minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΡΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ,
ΒΑΣΕΙ ΟΡΟΙΟΥΔΗΡΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ
Στον Ρίνακα ςυμπλθρϊνονται και οι ενιςχφςεισ που ζχουν λθφκεί βάςει του προςωρινοφ κακεςτϊτοσ
(2009/C83/01)
Αφορά ςτθν επιχείρθςθ που υποβάλλει πρόταςθ (αιτοφςα) κακϊσ και ςε αυτζσ με τθν οποία θ αιτοφςα
λειτουργεί ωσ ενιαία επιχείρθςθ (ςτθν ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα
επιχειριςεισ).
Ρρόγραμμ

Αρικμόσ

Κδιεσ

Ροςό

Ροςό

Ημ/νία

Επωνυμία

ΑΦΜ

α/ Μζτρο/

και

δαπάνεσ

δθμόςιασ

Δθμόςιασ

καταβολισ

Δικαιοφχο

Δικαιοφχο

Δράςθ από

θμερομθνί

που

χρθματοδό

Χρθματοδ

τελευταίασ

υ τθσ

υ τθσ

το οποίο θ

α

απετζλεςα

τθςθσ που

ότθςθσ

χρθματοδό

Ενίςχυςθσ.

Ενίςχυςθσ.

επιχείρθςθ

Υπουργικι

ν

αναγράφετ

που ζχει

τθςθσ.

ζχει

σ

αντικείμεν

αι ςτθν

καταβλθκε

αποκτιςει

Απόφαςθσ

ο

Απόφαςθ

ί

ζννομο

Ζνταξθσ/υ

ενίςχυςθσ

Ζνταξθσ/υ

πραγματικ

δικαίωμα

παγωγισ ι

δυνάμει

παγωγισ.

ά ςτθν

λιψθσ τθσ

θμερομθνί

άλλου

επιχείρθςθ

ενίςχυςθσ

α λιψθσ

κακεςτϊτο

.

(από

του

σ

1/1/2016

ζννομου

και μετά)

δικαιϊματ

και

οσ

φορζασ
χοριγθςθσ
ενίςχυςθσ.

(***) Επιςθμαίνεται ότι ωσ θμερομθνία δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ κεωρείται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
Υπουργικισ Απόφαςθσ ζνταξθσ/υπαγωγισ και εν γζνει παραχϊρθςθσ του ζννομου δικαιϊματοσ λιψθσ τθσ
ενίςχυςθσ.

Β.4:


Το φψοσ των ενιςχφςεων που ζχει ςυμπεριλθφκεί ςε επενδυτικι πρόταςθ, θ οποία ζχει υποβλθκεί από

τθν αιτοφςα επιχείρθςθ κακϊσ και από τισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν μαηί με αυτιν ωσ ενιαία επιχείρθςθ
(ςτθν ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα επιχειριςεισ) και βρίςκεται ςε ςτάδιο
αξιολόγθςθσ ι ζνταξθσ, βάςει κακεςτϊτοσ de minimis για οποιαδιποτε δαπάνθ ι οιουδιποτε άλλου
κακεςτϊτοσ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ (πρόγραμμα, φορζασ επιδότθςθσ, θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ,
αιτοφμενθ επιχοριγθςθ).

Στθ διλωςθ κα αναφζρονται τα ςτοιχεία για το φψοσ των ενιςχφςεων που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε επενδυτικι
πρόταςθ, θ οποία ζχει υποβλθκεί από τθν αιτοφςα επιχείρθςθ, κακϊσ και από τισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν
μαηί με αυτιν ωσ ενιαία επιχείρθςθ (ςτθν ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα
επιχειριςεισ) και βρίςκεται ςε ςτάδιο αξιολόγθςθσ ι ζνταξθσ, βάςει κακεςτϊτοσ de minimis ι οιουδιποτε άλλου

κακεςτϊτοσ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ (πρόγραμμα, φορζασ επιδότθςθσ, θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ,
αιτοφμενθ επιχοριγθςθ).
Ρίνακασ αιτοφμενων επιχορθγιςεων που βρίςκονται ςε ςτάδιο αξιολόγθςθσ ι ζνταξθσ βάςει κακεςτϊτοσ de
minimis για οποιαδιποτε δαπάνθ ι οιουδιποτε άλλου κακεςτϊτοσ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίςκονται ςε ςτάδιο αξιολόγθςθσ ι ζνταξθσ βάςει κακεςτϊτοσ de minimis για
οποιαδιποτε δαπάνθ ι οιουδιποτε άλλου κακεςτϊτοσ για τισ ίδιεσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ.
Στον Ρίνακα ςυμπλθρϊνονται και οι αιτοφμενεσ ενιςχφςεισ βάςει του προςωρινοφ κακεςτϊτοσ (2009/C83/01)
Αφορά ςτθν επιχείρθςθ που υποβάλλει πρόταςθ (αιτοφςα) κακϊσ και ςε αυτζσ με τθν οποία θ αιτοφςα
λειτουργεί ωσ ενιαία επιχείρθςθ (ςτθν ζννοια περιλαμβάνονται οι ςυνδεδεμζνεσ με τθν αιτοφςα επιχειριςεισ).
Ρρόγραμμα/
Ημ/νία Υποβολισ
Ροςό αιτοφμενθσ
Επωνυμία
ΑΦΜ Δικαιοφχου
Μζτρο/ Δράςθ ςτο
επενδυτικισ
δθμόςιασ
Δικαιοφχου τθσ
τθσ Ενίςχυςθσ.
οποίο/α θ
πρόταςθσ
χρθματοδότθςθσ
Ενίςχυςθσ.
επιχείρθςθ ζχει
υποβάλλει πρόταςθ
και φορζασ
χοριγθςθσ
ενίςχυςθσ



Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ανακριβειϊν ςτθ διλωςι μου μετά τθν ζνταξθ του ζργου το επενδυτικό

ςχζδιο κα απενταχκεί και κα κλθκϊ να επιςτρζψω εντόκωσ τθ λθφκείςα δθμόςια χρθματοδότθςθ.

Ημερομθνία:
Τόποσ:
Ο/Η δθλϊν/οφςα

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ
του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.

2.

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΡΟΣ(1):

ΕΡΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

Ο–Η
Πνομα:
Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία
γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ
Κατοικίασ:

Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):

Επϊνυμο
:

Τθλ:
Οδόσ
:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
Το θλεκτρικό ποδιλατο που προμθκεφτθκα ςτισ…… (θμερομθνία απόδειξθσ) από το κατάςτθμα …………..
(επωνυμία απόδειξθσ), με serial number …………………….τθρεί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που
προβλζπονται ςτθν ΚΥΑ……….. τθσ δράςθσ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΙΚΑ και αντιςτοιχεί ςτον οριςμό του θλεκτρικοφ
ποδθλάτου ωσ παρακάτω :
Ροδιλατο με υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ (θλεκτρικό ποδιλατο)»: ποδιλατο εξοπλιςμζνο με βοθκθτικό
θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ μικρότερθσ ι ίςθσ με 250 W, ςτο οποίο θ ιςχφσ του
κινθτιρα διακόπτεται όταν ςταματιςει θ ποδθλάτθςθ ι, αλλιϊσ, μειϊνεται ςταδιακά και τελικά μθδενίηεται
πριν θ ταχφτθτα του οχιματοσ φκάςει τα 25 χιλιόμετρα τθν ϊρα.
Επιπλζον βεβαιϊνεται ότι δεν φζρει ςφςτθμα χειροκίνθτθσ επιτάχυνςθσ ςτα χεροφλια ι ςε άλλο μζροσ του
ςκελετοφ (γκαηιζρα) ενϊ δεν προζρχεται από μετατροπι με χριςθ κιτ .
Ημερομθνία:
Τόποσ:
Ο/H Δθλϊν/οφςα

Υπογραφι
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ
του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.

3. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΩΛΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΠΟΔΗΛΑΣΟΤ
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΡΟΣ(1):

ΕΡΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

Ο–Η
Πνομα:
Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία
γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ
Κατοικίασ:

Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):

Επϊνυμο
:

Τθλ:
Οδόσ
:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
Το θλεκτρικό ποδιλατο που ποφλθςα ςτισ…… (θμερομθνία απόδειξθσ) ςτον/ςτθν ………….. (επωνυμία) , τθρεί
τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτθν ΚΥΑ……….. τθσ δράςθσ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΙΚΑ και
αντιςτοιχεί ςτον οριςμό του θλεκτρικοφ ποδθλάτου ωσ παρακάτω :
Ροδιλατο με υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ (θλεκτρικό ποδιλατο)»: ποδιλατο εξοπλιςμζνο με βοθκθτικό
θλεκτροκινθτιρα μζγιςτθσ ςυνεχοφσ ονομαςτικισ ιςχφοσ μικρότερθσ ι ίςθσ με 250 W, ςτο οποίο θ ιςχφσ του
κινθτιρα διακόπτεται όταν ςταματιςει θ ποδθλάτθςθ ι, αλλιϊσ, μειϊνεται ςταδιακά και τελικά μθδενίηεται
πριν θ ταχφτθτα του οχιματοσ φκάςει τα 25 χιλιόμετρα τθν ϊρα.
Επιπλζον βεβαιϊνεται ότι δεν φζρει ςφςτθμα χειροκίνθτθσ επιτάχυνςθσ ςτα χεροφλια ι ςε άλλο μζροσ του
ςκελετοφ (γκαηιζρα) ενϊ δεν προζρχεται από μετατροπι με χριςθ κιτ .
Τζλοσ βεβαιϊνεται ότι το ποδιλατο πωλικθκε καινοφριο και αμεταχείριςτο

Ημερομθνία:
Τόποσ:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΙΑ

Σφραγίδα & υπογραφι

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ
του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.

4. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΤΡΙΟΤΧΟΤ Ι.Χ.
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΡΟΣ(1):

ΕΡΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

Ο–Η
Πνομα:
Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία
γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ
Κατοικίασ:

Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):

Επϊνυμο
:

Τθλ:
Οδόσ
:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι :
Είμαι ςυγκυριοφχοσ τθσ υπ’ αρικ. ……………….. άδειασ ΕΙΧ οχιματοσ με πινακίδεσ ………… κατά ποςοςτό …..%. Με
τθ παροφςα και εκχωρϊ ςτον ςυγκυριοφχο κ. …………………………………….. του ……….., με ΑΔΤ ………………… και ΑΦΜ
…………………….. τθν είςπραξθ του αναλογοφντοσ ποςοςτοφ επιδότθςθσ και απόςυρςθσ δυνάμε του
προγράμματοσ ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΙΚΑ, ςφμφωνα με τθν ποςοςτιαία ςυμμετοχι μου επί τθσ αδείασ.

Ημερομθνία:
Τόποσ:
Ο/H Δθλϊν/οφςα

Υπογραφι

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.

(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ
του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.

5. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΤΓΚΤΡΙΟΤΧΟΤ Ε.Δ.Χ. - ΣΑΞΙ
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΡΟΣ(1):

ΕΡΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

Ο–Η
Πνομα:
Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία
γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ
Κατοικίασ:

Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):

Επϊνυμο
:

Τθλ:
Οδόσ
:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι :
Είμαι ςυγκυριοφχοσ τθσ υπ’ αρικ. ……………….. άδειασ Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ οχιματοσ με πινακίδεσ …………ςε ποςοςτό …..%.
Με τθν παροφςα εκχωρϊ ρθτά και ανεπιφφλακτα ςτον ςυγκυριοφχο κ. …………………………………….. του ………, με
ΑΔΤ ………………… και ΑΦΜ …………………….. τθν είςπραξθ του αναλογοφντοσ ποςοςτοφ επιδότθςθσ και απόςυρςθσ
όπωσ προκφπτει από το πρόγραμμα ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΙΚΑ, και ςφμφωνα με τθν ποςοςτιαία ςυμμετοχι μου επί
τθσ αδείασ.

Ημερομθνία:
Τόποσ:
Ο/H Δθλϊν/οφςα

Υπογραφι

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ
του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.

6. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΣΩΧΕΤΗ Ή ΘΕΗ Ε ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (Μόνο για νομικά
πρόςωπα)
Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΡΟΣ(1):

ΕΡΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

Ο–Η
Πνομα:
Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία
γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ
Κατοικίασ:

Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):

Επϊνυμο
:

Τθλ:
Οδόσ
:

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ ………………………….. δθλϊνω ότι :
Η εταιρία δεν τελεί υπό κακεςτϊσ πτϊχευςθσ ι κζςθσ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ οφτε ζχει υποβάλλει ςχετικζσ
αιτιςεισ.
Ημερομθνία:
Τόποσ:
Για τθν εταιρία

(Σφραγίδα και Υπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ
αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.

(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ
διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων
ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον
δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.

Δράςη επιδότηςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων
7. ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΩΛΗΗ ΚΑΙΝΟΤΡΙΟΤ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑΧΕΙΡΙΣΟΤ

Με τθν παροφςα βεβαιϊνουμε και εγγυϊμαςτε ότι το θλεκτρικό / Υβριδικό θλεκτρικό εξωτερικισ φόρτιςθσ με
όριο τα 50γρCO2/χλμ αυτοκίνθτο / van / δίκυκλο / ποδιλατο πωλικθκε ωσ καινοφριο και αμεταχείριςτο , δεν
ζχει χρθςιμοποιθκεί για κανζναν ςκοπό και λόγο και είναι ςυμβατό με τισ προδιαγραφζσ τθσ δράςθσ ΚΙΝΟΥΜΑΙ
ΗΛΕΚΤΙΚΑ
Ημερομθνία:
Τόποσ:
Για τθν εταιρία

(Σφραγίδα και Υπογραφι)

Δράςη επιδότηςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων
8. ΔΗΛΩΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ / ΕΙΑΓΩΓΕΑ ΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ

Δράςη επιδότηςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων

Δράςη επιδότηςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων

Δράςη επιδότηςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων

Δράςη επιδότηςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων
9. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗ / ΕΙΑΓΩΓΕΑ ΣΗ ΤΚΕΤΗ (ΗΜΕΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ) ΓΙΑ ΣΟ
ΑΛΗΘΕ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕ ΣΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΘΕΣΕΙ

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΡΟΣ(1):

ΕΡΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΡΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΓΕΙΑΣ

Ο–Η
Πνομα:
Πνομα και Επϊνυμο
Ρατζρα:
Πνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία
γζννθςθσ(2):
Τόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Ταυτότθτασ:
Τόποσ
Κατοικίασ:

Επϊνυμο
:

Τθλ:
Οδόσ
:

Αρ. Τθλεομοιοτφπου
(Fax):

Αρικ:

ΤΚ:

Δ/νςθ
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του
άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι :
Tα ςτοιχεία που καταγράφονται ςτα παρακάτω ζγγραφα που κατακζτω ωσ δικαιολογθτικά, είναι αλθκι και
ακριβι.
1. Ζντυπο “Διλωςθ καταςκευαςτι/ειςαγωγζα”
2. Ριςτοποίθςθ CE, ςφμφωνα με το EC Directive 768/2008/EC
3. Διλωςθ του εργοςταςίου καταςκευισ ότι θ ςυςκευι επαναφόρτιςθσ διακζτει τα παρακάτω:
a. Ριςτοποιθτικά δοκιμϊν τφπου ςφμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1 για Mode 3 ι IEC 61851-23,
για Mode 4, που ζχουν εκδοκεί από αναγνωριςμζνο και διαπιςτευμζνο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025
εργαςτιριο δοκιμϊν
4. Δελτίο τεχνικϊν ςτοιχείων ςτα Ελλθνικά (technical datasheet)
5. Εγχειρίδιο λειτουργίασ ςτα Ελλθνικά (οperating manual)

Δράςη επιδότηςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων
δίκυκλων και ποδηλάτων

Ημερομθνία:
Τόποσ:
Ο/H Δθλϊν/οφςα

Υπογραφι

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ
του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν.
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν
δθλοφςα.

