ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Γ
Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)

Αθήνα, Νοέμβριος 2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1

Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής
(υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος)
(μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης πολυκατοικίας
τύπου Α, εκπρόσωπος αίτησης πολυκατοικίας τύπου Β)
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ
Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν
δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει
τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Εγώ, ο/η (ονοματεπώνυμο)………………………………………………………… με
αριθμός)……………………………………… στο πλαίσιο του Προγράμματος
Αυτονομώ», δηλώνω ότι:

ΑΦΜ (9ψήφιος
«Εξοικονομώ –

1. έχω ελέγξει όλα τα στοιχεία της απόφασης υπαγωγής και βεβαιώνω ότι είναι ορθά,
2. έχω επισυνάψει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σε ακριβή
φωτοαντίγραφα και τα πρωτότυπα βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών
ή κοινοτικών ελεγκτικών οργάνων όποτε ζητηθούν,
3. κατανοώ ότι, στο τελικό στάδιο και πριν την καταβολή των ωφελημάτων του
Προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του περιεχομένου των συνημμένων
με την αίτηση υπαγωγής δικαιολογητικών και στην περίπτωση που από τη
διασταύρωση δεν επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, βάσει των
οποίων έγινε η υπαγωγή της αίτησής μου, θα ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και
θα επέλθουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην οικεία παράγραφο 8.2
«Συνέπειες μη τήρησης από τον Ωφελούμενο των όρων και προϋποθέσεων του
προγράμματος» του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος.
4. αποδέχομαι τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων (ΑΚΡΙΒΕΣ
……………………………….. που εμφανίζεται στην απόφαση υπαγωγής,

ΠΟΣΟ)

5. αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος καθώς και τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Οδηγό
Εφαρμογής του Προγράμματος,
6. (σε περίπτωση αίτησης μεμονωμένου διαμερίσματος) έχω διασφαλίσει, σύμφωνα με
το καταστατικό της πολυκατοικίας και την κείμενη νομοθεσία, τη συναίνεση των
υπολοίπων ιδιοκτητών διαμερισμάτων της πολυκατοικίας για την υλοποίηση των
παρεμβάσεων στην κατοικία στην οποία αφορά η απόφαση υπαγωγής,
7. όλα τα υλικά και συστήματα, για τα οποία θα προσκομίσω παραστατικά δαπάνης,
θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στην κατοικία στην
οποία αφορά η απόφαση υπαγωγής,
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8. θα τηρώ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων, την ισχύουσα εθνική
και κοινοτική νομοθεσία και θα εξασφαλίσω τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις ή/και
άδειες που προβλέπονται από αυτή,
9. θα ενημερώνομαι σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία της αίτησής μου, για
τις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσω και τις προθεσμίες που τίθενται
από το Πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχω δηλώσει
(Διεύθυνση e-mail)………………………………………………,
10. (σε περίπτωση δανείου) θα προβώ άμεσα στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης
και θα τηρώ τους όρους που απορρέουν από αυτή,
11. θα διατηρήσω το έργο για τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελική εκταμίευση του
δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και
δεν θα μεταβάλλω ουσιαστικά τις υλοποιημένες παρεμβάσεις και κατά τρόπο που
επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε αλλοίωση των στόχων υλοποίησής τους,
12. θα τηρώ και θα ενημερώνω το φάκελο του έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν
στην εκτέλεση των παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών έως την ολοκλήρωση και
την αποπληρωμή τους, για τρία (3) έτη από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης
του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης»
και για τις περιπτώσεις ενοικίασης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτούν το
Πρόγραμμα,
13. αποδέχομαι να δεχθώ προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους από τα αρμόδια
εθνικά ή κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεννόηση, και θα
διευκολύνω το έργο τους και παρέχοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην
εκτέλεση του έργου, εφόσον ζητηθεί,
14. αποδέχομαι να διαθέσω, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου και για όσο χρόνο υποχρεούμαι για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα,
δικαιολογητικά και στοιχεία του έργου, στον Δικαιούχο του Προγράμματος, στην
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και στην ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, στην Αρχή Πιστοποίησης, στην
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
15. (σε περίπτωση επιλογής συμβούλου) εξουσιοδοτώ τον σύμβουλο έργου
(Ονοματεπώνυμο)…………………………………………………………
με
ΑΦΜ
(Αριθμός
ΑΦΜ)………………………………, τα στοιχεία του οποίου έχω δηλώσει στην αίτηση μου,
όπως στο όνομα και για λογαριασμό μου να λαμβάνει οποιαδήποτε ενημέρωση
αφορά στην αίτησή μου και του παρέχω την εντολή και πληρεξουσιότητα να
συμπληρώνει και να υποβάλει αρμοδίως τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά και
γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την
ολοκλήρωση του έργου.
16. Εξουσιοδοτώ την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και την ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ, τον Δικαιούχο
(Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ) και τον Φορέα Σχεδιασμού του Προγράμματος
(Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας), για την περαιτέρω επεξεργασία
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των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία
και τηρούνται:
• για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και
διασταυρώσεις κατά την υποβολή και εκταμίευση των κινήτρων και την
παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ωφελούμενων),
• για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και,
• για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την
αξιολόγηση του Προγράμματος,
εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων
βάσει του Ν. 4624/2019,
καθώς και για τη δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τυχόν
αποφάσεων υπαγωγής, απόρριψης, δημοσιονομικών διορθώσεων, κ.α.
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