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ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (αναθεωρημένο 17/02/2021) 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
  

Ονομασία Αιτητή/Δικαιούχου: 

 Κοινοτικό Συμβούλιο: …………………............................................................................…. 

Ταχυδρομική 
Διεύθυνση 
Επικοινωνίας: 

Οδός: Αριθμός: 

Kοινότητα: Ταχ. Κώδικας: 

Επαρχία: Ταχ. Θυρίδα: 

Αριθμοί τηλεφώνων επικοινωνίας: Φαξ: 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  

Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου του Αιτητή: 

Αριθμός δελτίου ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου του Aιτητή: 

Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου Έργου που καθόρισε ο Αιτητής: 

 
Αριθμοί τηλεφώνων επικοινωνίας υπεύθυνου Έργου που καθόρισε ο Δικαιούχος: 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Όνομα Τηλέφωνο 

(Υπεύθυνος για Διοικητική Παρακολούθηση) 

 
  

(Υπεύθυνος για  Λογιστική Παρακολούθηση) 

 
  

(Υπεύθυνος για  Τεχνική Παρακολούθηση) 

 
  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ II: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 

............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 
 

Άξονας 1: Διαμόρφωση χώρων με αξιοποίηση παραδοσιακών κοινοτικών 
οικημάτων ή κοινοτικής ιδιοκτησίας, για προβολή και ανάδειξη 
παραδοσιακών τεχνών, επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων. 
 

 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 
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ΜΕΡΟΣ III: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

 
(α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: 

(Να γίνει αναλυτική περιγραφή του Έργου, όπου θα γίνεται αναφορά σε όλα τα κριτήρια που 
αναγράφονται στην παράγραφο 5β ‘Κριτήρια Επιλεξιμότητας Προτάσεων και Ενδεικτικές Δράσεις ανά 
άξονα’ (β.1και β.2). 

 

 
 

Άξονας 2: Παρεμβάσεις για αισθητική αναβάθμιση των Κοινοτήτων ή/και για 
ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς και του περιβαλλοντικού πλούτου της 
χώρας. 
 
 

ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Παρακαλώ συμπληρώστε τυχόν άλλες πηγές χρηματοδότησης.  (Πηγή, Ποσό) 
 
Πηγή: ………………………………………………………………………………………………….. 
           ………………………………………………………………………………………………….. 

Ποσό 
 
…………… 
…………… 

Παρακαλώ συμπληρώστε αριθμό για τα πιο κάτω, στα όρια της Κοινότητας:   

  Τουριστικά καταλύματα   

  Χώροι εστίασης  

 Μονάδες οικοτεχνίας/ χειροτεχνίας  

 Καταστήματα λιανικής/χονδρικής πώλησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων   

 Εμπλουτιστικές δράσεις (π.χ. θεματικά πάρκα, επισκέψιμα αγροκτήματα)  

 Θεματικά μουσεία  

 Στοιχεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (π.χ. μονοπάτια της φύσης, θέσεις θέας, 
γεφύρια) 

 

 Αρχαία/Ιστορικά Μνημεία/Κτίρια  

 Οινοποιεία 
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(β) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

(Να γίνει περιγραφή του προτεινόμενου τρόπου και της διαδικασίας υλοποίησης του Έργου καθώς επίσης και 
διαχείρισης του. Να αναφερθεί κατά πόσο εξασφαλίζεται με την ολοκλήρωση του έργου η λειτουργία του και να 
συμπεριληφθεί αναφορά σε τυχόν διαδικασία λήψης προσφορών). 

 
(γ) ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Nα επεξηγηθεί, αναλόγως, η 

αναμενόμενη συμβολή του Έργου στην τοπική τουριστική ανάπτυξη ή/και στην αισθητική αναβάθμιση 
της Κοινότητας ή/και στην ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς και περιβαλλοντικού πλούτου της 
χώρας. Όπου είναι δυνατό να καταγραφεί ο τρόπος  αξιοποίησης του Έργου.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(δ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 (Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσον η Κοινότητα διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει το απαιτούμενο 

δυναμικό για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου). 
 

(ε) ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 
     (Να αναφερθεί σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το έργο. (π.χ. αν υπάρχει πολεοδομική άδεια και  
      άδεια οικοδομής, κατασκευαστικά σχέδια, δελτία ποσοτήτων, έγγραφα προσφορών) 
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(στ) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 

1. Χρονική διάρκεια υλοποίησης του Έργου:  ……………………………………… 
 

2. Ημερομηνία Έναρξης Έργου: …………………………………………………….. 
 

3. Ημερομηνία Αποπεράτωσης / Ολοκλήρωσης Έργου: ….……………………… 
 

 

Σημειώνεται ότι το Υφυπουργείο θα εξετάζει μόνο ολοκληρωμένα αιτήματα, τα οποία 
περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα/πιστοποιητικά που αναγράφονται στο Μέρος ΙV. 
 

 

 

 

 
ΜΕΡΟΣ IV: ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 
 

 

 
 

 

Σημειώστε 

με  ή Χ στο 
αντίστοιχο 

κουτί 

1. Αναλυτική κατάσταση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν με 
αντίστοιχη ανάλυση της δαπάνης. 

 

2. Αριθμός προσφορών σύμφωνα με το νέο εναρμονιστικό νομοθετικό πλαίσιο 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις. (όπου εφαρμόζεται) 

 

3. Φωτογραφίες της υφιστάμενης οικοδομής ή και του περιβάλλοντος χώρου 
όπου θα γίνει παρέμβαση. 

 

4. Τοπογραφικό σχέδιο/Αποτύπωση έκτασης έργου (εάν το έργο αποτελεί 
μέρος μιας ευρύτερης μελέτης, να σημειώνεται επακριβώς η έκταση/το μέρος 
του έργου για το οποίο υποβάλλεται η παρούσα αίτηση) (όπου εφαρμόζεται). 

 

5. Κατασκευαστικά Σχέδια/ Μελέτες (όπου εφαρμόζεται). 

 

6. Αντίγραφα Σχεδίων στις περιπτώσεις εργασιών αναβάθμισης / 
αναδιαμόρφωσης υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή και δημιουργία νέων 
εγκαταστάσεων. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων εγκαταστάσεων στα σχετικά 
σχέδια να φαίνονται οι προτεινόμενες αλλαγές (όπου εφαρμόζεται). 
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7. Κτηματολογικό σχέδιο και αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας του χώρου ή άλλο 
έγγραφο (π.χ. ενοικιαστήριο συμβόλαιο) που να αποδεικνύει ότι το 
υποστατικό βρίσκεται στην κυριότητα της κοινότητας. Στις περιπτώσεις όπου 
ο αιτητής είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη του χώρου, θα πρέπει να 
προσκομιστεί γραπτή συγκατάθεση από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του χώρου για 
την υπό αναφορά χρήση (όπου εφαρμόζεται). 

 

8. Άδειες από τις αρμόδιες Αρχές (ότι εφαρμόζεται) 
 
8.1 Πολεοδομική Άδεια…………………………………………….…………… 

 
8.2 Άδεια Οικοδομής…………………………………………………….………   

 
8.3 Άδεια Χρήσης χώρου………………………………………………………. 

 
8.4 Άλλη Άδεια .………………………………...………………………………. 

 
 

 

9. Ανάλογα με την περιοχή παρέμβασης και τη φύση του Έργου έγκριση / 
συγκατάθεση της αρμόδιας Αρχής (ότι εφαρμόζεται). 
 
9.1 Τμήμα Αρχαιοτήτων……………………………………………….……….. 

 
9.2 Τμήμα Δασών……………………………………………………………….. 

 
9.3 Τμήμα Δημοσίων Έργων…………………………………………….…….. 

 
9.4 Τμήμα Περιβάλλοντος………………………………………………………. 

 
9.5 Επαρχιακή Διοίκηση ……………………………………………………….. 

 
9.6 Άλλη Αρμόδια Υπηρεσία / Τμήμα .………………………………………...  

 
 

 

 
 
  ΜΕΡΟΣ V: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
 

 
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 αίτησης σε επόμενες προκηρύξεις ή/και να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα εναντίον 
μου. 
 
Αποδέχομαι οποιουσδήποτε ελέγχους για την εξακρίβωση της ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων. 
 
Αναλαμβάνω την υποχρέωση να συμμορφώνομαι με οποιαδήποτε σχετική Κυπριακή ή Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. 
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Αναλαμβάνω την υποχρέωση να διασφαλίσω ότι το Έργο το οποίο θα επιχορηγηθεί μέσω της παρούσας 
αίτησης θα λειτουργεί και θα συντηρείται, για τη συγκεκριμένη χρήση για την οποία υποβάλλεται για 
επιχορήγηση, για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του. 
 
Δηλώνω ότι το ίδιο αντικείμενο του έργου δεν έχει τύχει επιχορήγησης από άλλο Κρατικό ή Κοινοτικό Ταμείο.  
 
Δηλώνω ότι το ίδιο αντικείμενο του έργου έχει προταθεί για να τύχει επιχορήγησης από άλλο Κρατικό ή 
Κοινοτικό Ταμείο, ως ακολούθως (να συμπληρωθεί μόνο σε περίπτωση που ισχύει):  
 
 
 

Ημερομηνία:       /        /                              Υπογραφή Αιτητή: 

 

 


