Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020
Μέτρο 4.3: Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών
Λάρνακας – Αμμοχώστου 2014-2020

«Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων
Εστίασης και Αναψυχής - Ψαροταβέρνες»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟΔΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΛΤΔ
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Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 4.1/4.3.2.4/01/05.2019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ:
ή
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ:
ΑΔΤ ή ΑΦΤ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:

4.1/4.3.2.4/01/05.2019………………..

Σχετικά με υποβολή της πρότασης μου στα πλαίσια του «Σχεδίου Χορηγιών για Ίδρυση και
Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής – Ψαροταβέρνες» δηλώνω υπεύθυνα και δεσμεύομαι
για τα ακόλουθα.
1. Δεν έχω διαπράξει οποιαδήποτε παρατυπία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ή του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
2. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ, το οποίο μπορεί να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ή
έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική μου διαγωγή η οποία έχει ισχύ
δεδικασμένου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ και το σχετικό κατ΄
εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 288/2015. Συγκεκριμένα:
2.1 Δεν έχω διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008
του Συμβουλίου ( 1 ) ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009.
2.2 Δεν έχω συμμετάσχει στην εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την ιδιοκτησία αλιευτικών σκαφών που
περιλαμβάνονται στον κατάλογο σκαφών ΠΛΑ αλιείας της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 40
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1005/2008 ή σκαφών που φέρουν τη σημαία χωρών οι
οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως μη συνεργαζόμενες τρίτες χώρες κατά το άρθρο 33 του ίδιου
Κανονισμού.
2.3 Δεν έχω διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ οι οποίες έχουν λάβει το
χαρακτηρισμό αυτό σε άλλες νομοθετικές πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
2.4 Δεν έχω διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 της οδηγίας
2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), εφόσον η αίτηση αφορά στήριξη
δυνάμει του κεφαλαίου ΙΙ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας του Κανονισμού (ΕΕ)
508/2014.
2.5 Δεν έχω κριθεί από την αρμόδια αρχή ένοχος απάτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1) στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ) ή του ΕΤΘΑ.1
3. Θα τηρώ την εθνική νομοθεσία και τους κοινοτικούς κανόνες για το περιβάλλον, την ισότητα των
ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση.
4. Θα τηρώ όλες τις πρόνοιες του Σχεδίου και του Οδηγού Εφαρμογής του.
5. Δεν μου έχει καταβληθεί χρηματοδότηση στα πλαίσια άλλου χρηματοδοτούμενου προγράμματος για το
ίδιο έργο.
1

Ο αποκλεισμός σε αυτή την περίπτωση γίνεται για καθορισμένη χρονική περίοδο που καθορίζεται από την Ε.
Επιτροπή με κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (άρθρο 10.4 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 του ΕΤΘΑ)
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6. Σε περίπτωση που μου ζητηθούν, από την ΤΟΔΑ ή/ και από το ΕΦ, οποιεσδήποτε πρόσθετες
πληροφορίες οι οποίες δύναται να θεωρηθούν εύλογα αναγκαίες για την αξιολόγηση ή/και την έγκριση
της Πρότασης μου, πρόθυμα θα ανταποκριθώ, υποβάλλοντας αυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας.
7. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο έντυπο αυτό είναι πλήρη, ακριβή και αληθή και
γνωρίζω ότι τυχόν ψευδής δήλωση θα συνεπάγεται την άμεση απόρριψη της αίτησης μου και ότι θα
στερηθώ του δικαιώματος υποβολής άλλης αίτησης. Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση, είναι δυνατόν
να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον μου. Για το σκοπό αυτό αποδέχομαι την επιβεβαίωση των
στοιχείων που δηλώνω στα έντυπα υποβολής της πρότασης μου.
8. Με την υπογραφή μου στο παρόν Έντυπο αναγνωρίζω το δικαίωμα της ΤΟΔΑ: Αναπτυξιακή Εταιρεία
Επαρχιών Λάρνακας – Αμμοχώστου ΛΤΔ και του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών να προβεί
ανά πάσα στιγμή σε τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή αλλαγές στο Σχέδιο που θα εγκρίνει η
Διαχειριστική Αρχή (Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Θάλασσα 2014-2020.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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