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Τρίπολη, 09/01/2019 
 

Α.Π. 561 

  

  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα: (2η)Τροποποίηση/επικαιροποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων 

υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής 

Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4314/2014 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265).  

2. Την με αριθ. C(2014) 10166/18−12−2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος- CCI 

2014GR16M2OP008» του ΕΣΠΑ 2014−2020, όπως τροποποιήθηκε με την C(2017) 

8467/06−12−2017 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

3. Την με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 

Β’ 1822) ΥΑ  «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές  Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων, όπως ισχύει.  

4. Το ν. 4412/8-08-2016 (ΦΕΚ 147 τεύχος Α΄ «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

όπως ισχύει. 

5. Την από 03-05-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο 

Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών υπηρεσιών και προμηθευτών 

Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ 

ΑΡΚΑΔΙΑ 2020. 

mailto:info@arkadia2020.gr
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6. Την υπ. αριθ. 2827/07-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΣΣΥ7Λ1-3ΧΠ) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων του φορέα «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ» με 

τίτλο «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD “Αρκαδία 2020”», η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 

2014-2020. 

7. Την υπ. αριθ. 3361/27-12-2017 (ΑΔΑ: 612Π7Λ1-Ξ5Θ) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου με την οποία ορίσθηκε η Ομάδα Τοπική Δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ 

ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Πελοπόννησος» 2014-2020 και η ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις 

Κρατικών Ενισχύσεων και για Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 

εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Πελοπόννησος» 2014-2020 και σύμφωνα με το παράρτημα II αυτής.  

8. Το απόσπασμα του πρακτικού 21/2017 της συνεδρίασης της 30/12/2017 του 

Διοικητικού Συμβουλίου της «Αρκαδία 2020» κατά την οποία εγκρίθηκαν: 

α) το Οργανόγραμμα του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020, σύμφωνα με το οποίο ορίσθηκε ο Εκτελεστικός 

Αντιπρόεδρος της Εταιρείας ως Προϊστάμενος ΕΦΔ  και η  Διευθύνουσα 

Σύμβουλος της Εταιρείας ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΕΦΔ, 

β) τα περιγράμματα θέσεων του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020, 

γ)  η τοποθέτηση προσωπικού σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας του ΕΦΔ 

«ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, 

σύμφωνα με το Οργανόγραμμα και τα περιγράμματα Θέσεων, όπως εγκρίθηκαν 

στην ίδια συνεδρίασης του Δ.Σ. , 

δ)  ο ορισμός Προϊσταμένου της Μονάδας Γ΄ του ΕΦΔ, 

ε) ο ορισμός Υπεύθυνου για τον έλεγχο και επικαιροποίηση μητρώου Συνεργατών 

της Εταιρείας,  
όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν.   

9. Το τροποποιημένο καταστατικό της «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ» σύμφωνα με την 

απόφαση της από 29/06/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της 

Εταιρείας (υπ’ αριθμ. 1/2018 πρακτικό).  

10. Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της ΄ΑΡΚΑΔΙΑ 2020΄, όπως τροποποιήθηκε 

στην υπ’αριθμ. 21/2018 συνεδρίαση της 5ης-10-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου 

της εταιρείας/αριθμός θέματος 4, και ισχύει.  

11. Την υπ’ αριθ. 175/24-07-2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΔΥ46ΜΩΑ0-Ν7Χ) Απόφαση με θέμα «1η 

Τροποποίηση / Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο 

Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών 

Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ 

«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020». 

12. Την υπ’ αριθ. 179/25-07-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΟΨ46ΜΩΑ0-ΜΩΞ) Απόφαση σύστασης 

Επιτροπής αξιολόγησης για την ένταξη και κατάταξη στο Μητρώο Συνεργατών του 

Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών 

Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020». 

13. Την ανάγκη δεύτερης (2ης) τροποποίησης της από 03-05-2017 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου 

δυνητικών υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

14. Το απόσπασμα του πρακτικού 1/2019 της συνεδρίασης της 9ης-01-2019 του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την οποία  
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Αποφασίσθηκε 

 

1. Η 2η τροποποίηση/επικαιροποίηση της ως άνω Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου 

δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών 

Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 

2020». 

2. Η έγκριση της συνημμένης ανοικτής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων 

υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020». 

3. H Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα 

www.arkadia2020.gr  και να παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση 

για όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

4. Η συγκέντρωση των αιτήσεων και φακέλων των ενδιαφερομένων, θα 

διενεργείται από τη Μονάδα Γ’ του ΕΦΔ «Αρκαδία 2020».  

5. Η Μονάδα Γ’ του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 

2014-2020, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης επικαιροποιεί ανά 

δύο έτη ή εκτάκτως αν προκύψει ανάγκη, το Μητρώο Συνεργατών του 

Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή 

Νομικών Προσώπων, για τους εγγεγραμμένους συνεργάτες / παρέχοντες 

υπηρεσίες. Από το Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου η Εταιρεία δύναται να 

επιλέγει οικονομικούς φορείς υποψήφιους αναδόχους προμηθειών και 

παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας της 

Εταιρείας, όπως εκάστοτε θα ισχύει.  

6. Ο Προϊστάμενος  του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020, εκδίδει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 

Συνεργατών του καταλόγου η οποία θα γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.   

7. Οι δαπάνες για τις αναθέσεις και συμβάσεις που θα προκύψουν θα 

καλύπτονται: α) από τις εγκεκριμένες λειτουργικές δαπάνες της ΟΤΔ «ΤΑΠΤοΚ 

ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών εύρυθμης λειτουργίας της και για την 

αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και έργων κρατικών ενισχύσεων, για το 

μέρος του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 το οποίο διαχειρίζεται ως ΕΦΔ 

ή/και β) από τις εγκεκριμένες δαπάνες της ΟΤΔ “ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 

ΑΜΚΕ” ως ΕΦΔ του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, για τον συντονισμό της 

Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 

των ενδιαφερόμενων για την παροχή πληροφοριών και την προώθηση της 

Στρατηγικής, καθώς και για την ενθάρρυνση εν δυνάμει δικαιούχων να 

αναπτύξουν εργασίες και να προετοιμάσουν αιτήσεις.  
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

Η ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΠΤΟΚ 

«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» 

Ο ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 με βάση: 

 

α) Το ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265).  

β) Το ν. 4412/8-08-2016 (ΦΕΚ 147 τεύχος Α΄ «Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει. 

γ) Την υπ. αριθ. 2827/07-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΣΣΥ7Λ1-3ΧΠ) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων του φορέα «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ» με τίτλο «Στρατηγική και 

Σχέδιο Δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD “Αρκαδία 2020”», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ 

και το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020. 

δ) Την υπ. αριθ. 3361/27-12-2017 (ΑΔΑ: 612Π7Λ1-Ξ5Θ) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου με την οποία ορίσθηκε η Ομάδα Τοπική Δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 

2020 ΑΜΚΕ» ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 

2014-2020 και η ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων και 

για Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020 και σύμφωνα με το 

παράρτημα II αυτής. 

ε) Τον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της ΄ΑΡΚΑΔΙΑ 2020΄, όπως τροποποιήθηκε 

στην υπ’αριθμ. 21/2018 συνεδρίαση της 5ης-10-2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας/αριθμός θέματος 4, και ισχύει.  

απευθύνει 

1. Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο προς υποβολή αίτησης για εγγραφή του στο Μητρώο Συνεργατών 

του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών 

Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» για τις 

κατηγορίες ενεργειών που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.  

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020 και μέχρι 31/12/2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος 

περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να 

εγγραφούν σε αυτόν.  

 

2. Το Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου θα χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για τις 

αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών ή/και υπηρεσιών με τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας, με επιλογή οικονομικών 

φορέων υποψηφίων αναδόχων προμηθειών ή/και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας όπως εκάστοτε θα ισχύει: α) 

για την εξυπηρέτηση των αναγκών εύρυθμης λειτουργίας της και για την 

αποτελεσματική, χρηστή και διαφανή διαχείριση δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και έργων κρατικών ενισχύσεων, για το μέρος του 

ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 το οποίο διαχειρίζεται ως ΕΦΔ ή/και β) για τον 
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συντονισμό της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ των ενδιαφερόμενων για την παροχή πληροφοριών και την προώθηση της 

Στρατηγικής, καθώς και για την ενθάρρυνση εν δυνάμει δικαιούχων να αναπτύξουν 

εργασίες και να προετοιμάσουν αιτήσεις.  

3. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου έχει κάθε 

ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί συναφή με το αντικείμενο 

των συμβάσεων/ενεργειών κατά τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, 

επαγγελματική δραστηριότητα και πληροί τις κάτωθι αρνητικές προϋποθέσεις 

προσωπικής κατάστασης: 

3.1 Δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42), 

 δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 

στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 

27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και 

για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αφορά και κάθε πρόσωπο το οποίο 

τυγχάνει μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό. Συγκεκριμένα αφορά:  

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών 

εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, αφορά  τους διαχειριστές, 
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 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3.2 Δεν έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 

την εθνική νομοθεσία, ότι έχει αθετήσεις τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

3.3 Δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:  

 τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 

266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι 

οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

 δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι ανωτέρω κυρώσεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ.  

Επισημαίνεται ότι η παρούσα προϋπόθεση συμπεριλαμβάνεται στην προϋπόθεση 

προσωπικής κατάστασης της επόμενης παραγράφου 3.4, αναφορικά με την 

τήρηση των υποχρεώσεων του άρθρου 18 παράγραφος 2 του ν. 4412/2018, και 

δηλώνεται στο αντίστοιχο χωρίο του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 4.3. 

3.4 Δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 

παράγραφος 2 του ν. 4412/ 2106. Επισημαίνεται ότι η αθέτηση της υποχρέωσης 

της παρούσας παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του 

άρθρου 73 και του άρθρου 3.8. της παρούσας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 

γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).  

3.5 Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

3.6 Δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

ΑΔΑ: Ψ0ΧΖ46ΜΩΑ0-ΔΑΤ



  

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 

  2014-2020 

 

 

 7 από 30  

 

3.7 Δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 

παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην 

ανάθεση, 

3.8 Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

4. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της 

προηγούμενης παραγράφου, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 

συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στην Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»  - Ερμού  21, 3ος όροφος,, ΤΚ 22 

132, Τρίπολη, φάκελο που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:  

4.1. Τυποποιημένη αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας) για εγγραφή στο 

Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και 

προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020».  

4.2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας η 

οποία θα πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο των συμβάσεων/ κατηγοριών 

ενεργειών κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας: 

 για τα νομικά πρόσωπα: Καταστατικό/ κά ή κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ, 

προφίλ εταιρείας (εφόσον υπάρχει) και οποιοδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που 

αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας,  

 για τα φυσικά πρόσωπα: βεβαίωση έναρξης στην αρμόδια ΔΟΥ, βιογραφικό 

σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), και οποιοδήποτε τυπικό 

δικαιολογητικό αποδεικνύει την επαγγελματική τους δραστηριότητα.  

4.3. Υπεύθυνη Δήλωση προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της 

παρούσας), η οποία περιλαμβάνει: 

4.3.1. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του 

ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνον από τον κατά περίπτωση 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και αποτελεί, χωρίς ανάγκη ύπαρξης 

ειδικής προς τούτο πληρεξουσιότητας, προκαταρκτική απόδειξη για την 

πλήρωση των τασσόμενων στην παράγραφο 3.1. της παρούσας 

προϋποθέσεων για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με την 

ίδια ως άνω παράγραφο. 

Ως εκπρόσωπος του νομικού προσώπου για την υπογραφή του ΤΕΥΔ, 

νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης { 

Άρθρο 107, παρ. 13 του Ν 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/13-11-2017) -

Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)}. 

4.3.2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου, 

ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος – μέλος εγκατάστασής τους.  
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4.3.3. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες 

του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, που αφορούν:  

 Την εμπειρία του αναφορικά με την υλοποίηση έργων στον τομέα των 

κατά περίπτωση κατηγοριών ενεργειών.  

Ειδικότερα το ενδιαφερόμενο φυσικό/νομικό πρόσωπο θα ενσωματώσει 

στο σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ κατάλογο έργων που έχει 

υλοποιήσει/υλοποιεί κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, 

προ της υποβολής του φακέλου για την εγγραφή στον κατάλογο, υπό 

τη μορφή πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος 

έργου, επωνυμία πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από/έως), 

συμβατική αξία έργου, αντικείμενο του έργου, ρόλος του προσφέροντος 

στο έργο (π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος), φάση 

ολοκλήρωσης του έργου (ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη). 

 το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός εξειδίκευση κ.λπ.) ή τους τυχόν 

εξωτερικούς συνεργάτες (τους οποίους μπορεί να διαθέσει ο 

ενδιαφερόμενος στα πλαίσια συγκεκριμένης σύμβασης),  

 την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας.  

4.3.4. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική 

επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού /νομικού προσώπου, περί 

του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις, προ της υποβολής του φακέλου για την εγγραφή 

στον κατάλογο, ή για τις οικονομικές χρήσεις κατά τις οποίες αυτός 

δραστηριοποιείται, εφόσον υπολείπονται των τριών (3) οικονομικών 

χρήσεων.  

5. Τα ζητούμενα στοιχεία των παραγράφων 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 και 4.3.4, θα δηλώνονται 

αποκλειστικά μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας) αντί 

της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν.  

Tα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 

80 του Ν.4412/2016 θα περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και θα 

προσκομίζονται πριν την απόφαση της ανάθεσης ή κατακύρωσης.  

 

6. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπά νομικά/φυσικά πρόσωπα θα πρέπει 

όλα τα έγγραφα να συνοδεύονται από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

7. Το Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου το οποίο έχει ήδη συγκροτηθεί με βάση 

την υπ’ αριθ. 259/05-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΓ2446ΜΩΑ0-Β4Γ) παραμένει σε ισχύ.   

 

8. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στο Μητρώο Συνεργατών του 

Καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της 

παρούσας πρόσκλησης, υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και 

τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020». Σε διαφορετική 

περίπτωση θα διαγράφονται από το Μητρώο εκείνοι που δεν προέβησαν στη 

διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να 

εγγραφούν εκ νέου στο Μητρώο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία 

εγγραφής.  

9. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επικαιροποίησης 

στοιχείων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας, η 

οποία θα συνοδεύεται από νέο έντυπο τυποποιημένης υπεύθυνης δήλωσης 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας) του εγγεγραμμένου φυσικού/νομικού προσώπου, 

το οποίο, είτε θα περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να επικαιροποιηθούν, είτε, σε 
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περίπτωση μη μεταβολής αυτών, θα επιβεβαιώνει την εγκυρότητά τους. Τα ως άνω 

δικαιολογητικά επικαιροποίησης θα αποστέλλονται στην «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020, είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail info@arkadia2020.gr σε ηλεκτρονική μορφή 

και ψηφιακά υπογεγραμμένα, είτε μέσω ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση 

Ερμού 21 (3ος όροφος), ΤΚ. 22132, Τρίπολη. 

 

10. Η εγγραφή στο Μητρώο εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας και πιστοποιείται με 

βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο  του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 

ΑΜΚΕ» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, η οποία θα γνωστοποιείται στον 

ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων του 

εγγεγραμμένου προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση 

εγγραφής στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου παρόχων υπηρεσιών και 

προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020». Έως την έκδοση 

της νέας βεβαίωσης, η εγγραφή στο Μητρώο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των 

κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και 

οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης 

κατηγορίας έργων, τα εγγεγραμμένα δε σε αυτόν φυσικά και οικονομικά πρόσωπα 

υποχρεούνται όπως προσκομίζουν τα επικαιροποιημένα τους στοιχεία, στο πλαίσιο της 

εκάστοτε πρόσκλησης για την ανάθεση σύμβασης.  

11. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των υποβληθέντων, από τον οικονομικό φορέα, 

πριν το πέρας των δύο χρονικών οροσήμων, ως ανωτέρω ορίζονται, θα πρέπει να 

γνωστοποιείται στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020», 

εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής σύμφωνα με τη 

διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων 8 και 9 της παρούσας.  

 

12. Επισημαίνεται ότι όσοι κατέθεσαν φάκελο για την εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών 

του Καταλόγου, επί τη βάσει της προϊσχύουσας υπ’ αριθ. 175/24-07-2018 (ΑΔΑ: 

Ψ0ΔΥ46ΜΩΑ0-Ν7Χ) Απόφασης, και δεν αξιολογήθηκαν έως την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Η «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» θα επικοινωνήσει μαζί τους αν κρίνει ότι θα πρέπει να 

διευκρινισθούν – συμπληρωθούν τα στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί. 

 

13. Η παρούσα και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.arkadia2020.gr και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

14. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή τους στην Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»  Ερμού 21 (3ος όροφος), ΤΚ 22 

132  Τρίπολη, η με fax στο 2710- 222967 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς την 

διεύθυνση : info@arkadia2020.gr για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις 

για το περιεχόμενο της. 

 

ΣΑΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΕΔΦ  

“ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ”  

ΤΟΥ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 

mailto:info@arkadia2020.gr
mailto:info@arkadia2020.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κατηγορίες προσφερόμενων υπηρεσιών και προμηθειών 

 

Α. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Α1 Αγορά Λογισμικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση 

εξοπλισμού & λογισμικού  

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδομένων  

 Ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση τοπικών πληροφοριακών συστημάτων  

 Ανάπτυξη και συντήρηση διεπαφών μεταξύ ΟΠΣ ΕΣΠΑ, ηλεκτρονικής υποβολής και 

τοπικών πληροφοριακών συστημάτων  

 Υποστήριξη χρηστών  

 Επισκευές, εγκατάσταση, αναβάθμιση και συντήρηση H/Υ, περιφερειακών, δικτυακού 

εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων  

 Επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων έργων επιχειρησιακών προγραμμάτων  

 

Α2 Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών  

Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών / μελετών, που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης ΤΑΠΤοΚ του ΕΠ «Πελοπόννησος» 

2014-2020.  

 

Α3 Υπηρεσίες Συμβούλων  

Α3.1 Σύμβουλοι  

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για ειδικά θέματα, που έχουν σχέση με την τεχνική 

διαχειριστική και διοικητική υποστήριξη, υποστήριξη στην παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση και ενδεχόμενη επικαιροποίηση της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης 

ΤΑΠΤοΚ, καθώς και εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών / μελετών, που αποσκοπούν στην 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης ΤΑΠΤοΚ του ΕΠ 

«Πελοπόννησος» 2014-2020.  

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για ειδικά θέματα, που έχουν σχέση με την υποστήριξη 

κοινωνικών οργανώσεων της περιοχής παρέμβασης και δημιουργίας ή ενδυνάμωσης των 

κοινωνικών δομών της περιοχής, καθώς και με την υποστήριξη στην προώθηση και 

στήριξη της προετοιμασίας έργων και προτάσεων χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, 

καθώς και έργων μετά την εκκίνηση. 

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για ειδικά θέματα, που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες 

λογιστικής, νομικής υποστήριξης, καθώς και την υποστήριξη σε θέματα πιστοποίησης και 

εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της ΟΤΔ «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 

ΑΜΚΕ» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020, κλπ., για την εύρυθμη λειτουργία της 

Εταιρείας. 

 

Α4 Πληροφόρηση και Επικοινωνία  

 

Α5 Αξιολόγηση  

 

Α6 Έλεγχοι  
 

Β ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  

Β1 Οργάνωση εκδηλώσεων -συνεδριάσεων – συσκέψεων  

Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων.  

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνονται ενδεικτικά :  
 Βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, παροχή γευμάτων, κ.λπ.  

 Μεταφράσεις, Διερμηνείες,  

 Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών,  

 Μίσθωση οπτικοαουστικού εξοπλισμού και υπηρεσίες υποστήριξης,  

 κ.λπ.  
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Β2 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας  

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων  

 Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων γραφείων  

 Υπηρεσίες ταχυμεταφορών  

 

Β3 Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora 

Υπηρεσίες κατάρτισης του προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»σε αντικείμενα της αρμοδιότητάς της  

Ενδεικτικά αντικείμενα κατάρτισης αποτελούν:  

 Εκπαίδευση χρηστών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και την ηλεκτρονική υποβολή  

 Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΕΣΠΑ, ειδικά θέματα  

 Δημόσιες συμβάσεις  

 Κρατικές ενισχύσεις  

 Θέματα management  

 Θέματα διαχείρισης έργων υποδομών, ενισχύσεων, ανθρώπινου δυναμικού  

 Ειδικά θέματα των τομέων που καλύπτει η στρατηγική και το σχέδιο δράσης ΤΑΠΤοΚ 

του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020  

 

Β4 Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτ. Εξωτ.  

Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το  

Εξωτερικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

για εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και 

προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020».  

(ενδεικτικό κείμενο)  

 

 

Από:  

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,  

νόμιμη εκπροσώπηση)  

Προς :  

ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μονάδα Γ’ 

Ερμού 21 (3ος Όροφος) 

Τ.Κ. 22132 Τρίπολη 

 

 

 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στο Μητρώο Συνεργατών του 

Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων 

της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» για την/τις παρακάτω 

κατηγορία/κατηγορίες ενεργειών:  

1. …..  

2. …..  

3. ….. κ.λπ. (σύμφωνα με την κωδικοποίηση των κατηγοριών όπως αναφέρονται στο 

Παράρτημα Ι)  

Δραστηριοποιούμαι ....  

(Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι 

συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων / κατηγοριών ενεργειών κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

παρούσας)  

 

Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση):  

1. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: α) για τα νομικά 

πρόσωπα: Καταστατικό/κά ή κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ, προφίλ εταιρείας (εφόσον 

υπάρχει) και οποιοδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της 

εταιρείας, β) για τα φυσικά πρόσωπα: βεβαίωση έναρξης στην αρμόδια ΔΟΥ, βιογραφικό 

σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου).   

 

2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Παράρτημα ΙΙΙ).  

Αφορά στα στοιχεία σχετικά με:  

1. την προσωπική κατάσταση και στοιχεία που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού του 

άρθρου 73  του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 της σχετικής 

πρόσκλησης. 

2. την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

3. τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες και  

4. την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού /νομικού 

προσώπου.  

Ημερομηνία:                 

Ο – Η Δηλ.  

 

 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 
 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

[(προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) του 

άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016] 

Για τη διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων 

υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020», για την προγραμματική περίοδο 

2014-2020, σύμφωνα με την τροποποίηση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος.  

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 

Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 

 

- Ονομασία: ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΡΜΟΥ 21 / ΤΡΙΠΟΛΗ / 22132 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

- Τηλέφωνο: 2710 222881 

- Ηλ. ταχυδρομείο: info@arkadia2020.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.arkadia2020.gr 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:info@arkadia2020.gr
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

 

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 

των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογο5: 

 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των 

προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον 

οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες6 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση7· 

2. δωροδοκία8,9· 

3. απάτη10· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες11· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας12· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων13. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου14 το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]15 

 

Εάν ναι, αναφέρετε16: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)18; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν19: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

 Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης20, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;21 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 22 

[……][……][……] 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΧΖ46ΜΩΑ0-ΔΑΤ



  

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 

  2014-2020 

 

 

 20 από 30  

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου23; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις24 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, 

θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσεις25  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα26; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή 

να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;   

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΧΖ46ΜΩΑ0-ΔΑΤ



  

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 

  2014-2020 

 

 

 22 από 30  

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (Ενότητες Α-Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής27; του: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική πρόσκληση, είναι ο εξής : 

 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του 

ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

 

ΑΔΑ: Ψ0ΧΖ46ΜΩΑ0-ΔΑΤ



  

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 

  2014-2020 

 

 

 24 από 30  

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς28, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς29: 

 

Επισυνάπτεται Κατάλογος (σε μορφή 

πίνακα) με συνοπτική περιγραφή 

υλοποιημένων/ υλοποιούμενων έργων 

κατά τη διάρκεια των τριών (3) 

τελευταίων ετών, προ της υποβολής 

φακέλου για την εγγραφή στο μητρώο, ο 

οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω 

πεδία: τίτλος έργου, επωνυμία Πελάτη, 

διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από: 

…..έως….), συμβατική αξία έργου, 

αντικείμενο του έργου, ρόλος του 

προσφέροντος στο έργο (π.χ. κύριος 

συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος), φάση 

ολοκλήρωσης του έργου (ολοκληρωμένο 

ή σε εξέλιξη)] 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν30. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 

2020» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της ένταξης στο Μητρώο Συνεργατών του 

Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών 

Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020», για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με την τροποποίηση της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

7 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

8 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 
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10 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

11 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

13 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

14 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου γ) στις  περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( 

βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73).  

15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 

την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

19 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

20 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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21 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

22 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

23 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

24 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

25 Άρθρο 73 παρ. 5. 

26 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

27 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

28 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

29 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

30 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

Αίτηση  

επικαιροποίησης στοιχείων  

εγγεγραμμένου στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων 

υπηρεσιών και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» 

(ενδεικτικό κείμενο) 

 

Από: 

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας) 

 

 Προς: 

 ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» 

 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Μονάδα Γ’ 

 Ερμού 21 (3ος Όροφος) 

 Τ.Κ. 22 132 ΤΡΙΠΟΛΗ 

Με την παρούσα, σας γνωρίζω ότι είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών 

Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ 

«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» σύμφωνα με την αριθ.πρωτ……………………… βεβαίωση 

εγγραφής.  

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ……./…..……… απόφαση της «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020» με 

θέμα: «2η Τροποποίηση / επικαιροποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και 

προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας ΤΑΠΤοΚ “ΑΡΚΑΔΙΑ 2020”», σας υποβάλλω την επισυναπτόμενη υπεύθυνη 

δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III), ήτοι το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρο 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)], και σας παρακαλώ για 

την έκδοση νέας βεβαίωσης.   
Ημερομηνία:         /…../ 

Ο – Η Αιτών/ούσα 

 

(Υπογραφή) 

Σημειώνεται ότι, η παραπάνω αναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, ως προς το εδάφιο που αφορά 

στη μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική 

εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων), αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως 

τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 

σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις των 

συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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