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Σηηινο  Έξγνπ ζπλεξγαζίαο

Επηθεθαιήο Εηαίξνο:

Ολνκαηεπώλπκν λόκηκα εθπξνζώπνπ: 

Ολνκαηεπώλπκν αηόκνπ επηθνηλσλίαο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο: 

Όλνκαηεπώλπκν: 
Δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο: 
Σειέθσλν: 
E-mail: 

Εηαίξνο 2:

Ολνκαηεπώλπκν λόκηκα εθπξνζώπνπ: 

Ολνκαηεπώλπκν αηόκνπ επηθνηλσλίαο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο: 

Όλνκαηεπώλπκν: 
Δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο: 

Σειέθσλν: 

E-mail: 

Εηαίξνο 3:

Ολνκαηεπώλπκν λόκηκα εθπξνζώπνπ: 

Ολνκαηεπώλπκν αηόκνπ επηθνηλσλίαο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο: 

Όλνκαηεπώλπκν: 
Δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο: 

Σειέθσλν: 

E-mail: 

Εηαίξνο n:

Ολνκαηεπώλπκν λόκηκα εθπξνζώπνπ: 

Ολνκαηεπώλπκν αηόκνπ επηθνηλσλίαο γηα ην Έξγν πλεξγαζίαο: 

Όλνκαηεπώλπκν: 

Δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο: 

Σειέθσλν: 

E-mail: 
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Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο
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ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΜΟ 

(ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΟ) ΑΝΑ 

ΕΣΑΙΡΟ

ΠΟΟ 

ΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 

ΥΟΡΗΓΙΑ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ*

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΡΓΟΤ

* Να ζπκπιεξσζεί  1, 2, 3,4  αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ δαπαλώλ ζηελ νπνία εκπίπηεη ε δξάζε:

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΣΑΙΡΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ

(Σην πεδίν απηό ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαζώο θαη ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

αληηκεησπίζηεθαλ. Η ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ήηαλ ζύκθσλα κε ην ζρεδηαζκό ή αληηκεησπίζαηε θάπνην πξόβιεκα; Επίζεο, εμεγήζηε θαη αηηηνινγήζηε 

ηπρόλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθιίζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, όπσο ππέξβαζε δαπαλώλ ή αλεπαξθείο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθό πξνϋπνινγηζκό 

αλά θαηεγνξία επηιεμίκσλ δαπαλώλ.) 

2.5  Πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη ιύζεηο νη νπνίεο δόζεθαλ 

1: Δαπάλεο γηα ηελ εηνηκαζία κειεηώλ, 2:Δαπάλεο Εκςύρσζεο, 3: Άκεζεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη 4: Δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ 

πξνώζεζεο ηνπ Έξγνπ.

2        ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

2.1  ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θνηλή αλάπηπμε, ηελ θνηλή πινπνίεζε θαη ηελ θνηλή ρξεκαηνδόηεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ. Να αλαθεξζνύλ ν 

ζθνπόο ηεο Σπλεξγαζίαο, ην αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ θαη νη ιόγνη πνπ επέβαιαλ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ Έξγνπ.

 2.2 ηόρνη ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο 

2.4  Αιιαγέο ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ πλεξγαζίαο

2.3 Πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηώλ πνπ πινπνηήζεθαλ κε αλαθνξά θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ αλά δξαζηεξηόηεηα. 

(Πεξηγξάςεηε κε ζπληνκία ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ζρέζε κε ην Σύκθσλν Σπλεξγαζίαο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Σνλίδεηαη όηη ε εθαξκνγή

ηνπ Έξγνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηα πξνβιεπόκελα ηνπ πκθώλνπ πλεξγαζίαο πνπ ππνγξάθηεθε κεηαμύ ησλ εηαίξσλ ηνπ Έξγνπ.

Σεκεηώλεηαη όηη γηα ηπρόλ αιιαγέο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε ηεο ΟΤΔ θαη ηεο Μνλάδαο Εθαξκνγήο, όπσο πξνλνείηαη ζηελ Πξόζθιεζε Εθδήισζεο

Ελδηαθέξνληνο.) 
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Α/Α Αηηνύκελεο  

δαπάλεο ζε επξώ

1

2

3

4

2022

2023

ύλνιν

Δεκόζηα  

Δαπάλε

Ιδησηηθή 

πκκεηνρή  

πλνιηθό Κόζηνο 

2020

2021

Έηνο 

ΤΝΟΛΟ

3        ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

3.1Αηηνύκελεο δαπάλεο γηα δξάζεηο ηνπ Έξγνπ 

Δαπάλεο γηα ηελ πινπνηεζε ηνπ Έξγνπ

Δαπάλεο Εκςύρσζεο: Σε απηή ηελ θαηεγνξία δαπαλώλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ εκςύρσζε ηεο ζρεηηθήο 

πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηό έλα ζπιινγηθό εδαθηθό 

έξγν. Η εκςύρσζε κπνξεί επίζεο λα αθνξά ηε δηνξγάλσζε 

θαηάξηηζεο, ηε δηθηύσζε κεηαμύ κειώλ θαη ηε πξνζέιθπζε λέσλ 

κειώλ. Οη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηνηκαζία ηνπ 

«Σπκθώλνπ Σπλεξγαζίαο» εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

δαπαλώλ.

Άκεζεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: Οη άκεζεο δαπάλεο 

ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθνύ 

ζρεδίνπ, πεξηβαιινληηθνύ ζρεδίνπ, ή άιισλ δξάζεσλ κε ζηόρν ηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ

Δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πξνώζεζεο ηνπ 

Έξγνπ ζπλεξγαζίαο

Δαπάλεο γηα ηελ εηνηκαζία κειεηώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ή 

κειεηώλ ζθνπηκόηεηαο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ εθπόλεζε 

επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ ή δηαρεηξηζηηθνύ ζρεδίνπ δαζώλ ή 

ηζνδύλακνπ κέζνπ
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4  ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ

Τπνγξαθή Εηαίξσλ ηεο πλεξγαζίαο:

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΕΣΑΙΡΟ (ΕΣΑΙΡΟ 1) : ………………………………………………………………

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ & ΦΡΑΓΙΔΑ ΤΝΣΟΝΙΣΗ)

………………………………………………………………………………

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ & ΦΡΑΓΙΔΑ ΕΣΑΙΡΟΤ 2)

…………………………………………………………………………

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ & ΦΡΑΓΙΔΑ ΕΣΑΙΡΟΤ 3)

…………………………………………………………………………

(ΤΠΟΓΡΑΦΗ, ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ & ΦΡΑΓΙΔΑ ΕΣΑΙΡΟΤ n)

Αλαθέξαηε ηα κέηξα δεκνζηόηεηαο ή /θαη κέηξα δηάρπζεο πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί

ζύκθσλα κε ην Σρέδην Δξάζεο θαζώο θαη ηπρόλ πξόζζεηα κέηξα. 
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