ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

1. Επιχείρηση Δήμου κατά τα άρθρα 103 και 107 του Ν.3852/2010 (Α’ 87)
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1

Αίτηση Συμμετοχής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο (εκτυπώνεται κατόπιν
οριστικοποίησης στο web)

2

Καταστατικό / Συστατική πράξη της Επιχείρησης

3

Τροποποιήσεις καταστατικού / συστατικής πράξης

4

ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού / ανακοίνωση αρμόδιας Νομαρχίας

5

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού

6

Πρακτικό αρμοδίου διοικητικού οργάνου περί εκλογής μελών Δ.Σ και συγκρότησης σε σώμα

7

Πρακτικό απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου για ορισμό νομίμου εκπροσώπου και
εξουσιοδότησή του να υποβάλλει την αίτηση

8

Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

9

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:
 μη διακοπή άσκησης της δραστηριότητας / επιτηδεύματος ή συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης και μη παύση
των εργασιών της
 μη λύση της επιχείρησης
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εις βάρος της διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

 ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση γα κάποιο από τα αδικήματα της

παραγράφου 1 του αρ. 43 του ΠΔ60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της άπατης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

10

Για το απασχολούμενο προσωπικό:
 Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και συμβάσεις εργασίας (μόνο για τους
απασχολούμενους που σχετίζονται με την εφαρμογή του Προγράμματος)
 Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από ΣΕΠΕ

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών:
α) τα δικαιολογητικά 1 έως 7,8 και 10 υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα
β) για την Υπεύθυνη Δήλωση (δικαιολογητικό 9) απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

1

2. Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1

Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο(εκτυπώνεται κατόπιν
οριστικοποίησης στο web)

2

Καταστατικό / Συστατική πράξη της επιχείρησης

3

Τροποποιήσεις καταστατικού / συστατικής πράξης

4

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού

5

Πρακτικό απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου περί εκλογής μελών Δ.Σ και
συγκρότησης σε σώμα

6

Πρακτικό αρμοδίου διοικητικού οργάνου για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και
εξουσιοδότησή του να υποβάλλει την αίτηση

7

Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

8

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:
 μη διακοπή άσκησης της δραστηριότητας / επιτηδεύματος ή συνέχιση λειτουργίας
της επιχείρησης και μη παύση των εργασιών της
 μη λύση της επιχείρησης
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εις βάρος της διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση γα κάποιο
από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του αρ. 43 του ΠΔ60/2007, για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της άπατης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

9

Για το απασχολούμενο προσωπικό:
 Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και συμβάσεις εργασίας (μόνο για
τους απασχολούμενους που σχετίζονται με την εφαρμογή του Προγράμματος)
 Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από ΣΕΠΕ

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών:
α) τα δικαιολογητικά 1 έως 7 και 9 υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα
β) για την Υπεύθυνη Δήλωση (δικαιολογητικό 8) απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

2

3. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1

Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο(εκτυπώνεται κατόπιν
οριστικοποίησης στο web)

2

Καταστατικό / Συστατική πράξη της Επιχείρησης

3

Τροποποιήσεις καταστατικού / συστατικής πράξης

4

ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού / ανακοίνωση αρμόδιας Νομαρχίας

5

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού

6

Πρακτικό αρμοδίου διοικητικού οργάνου περί εκλογής μελών Δ.Σ και συγκρότησης σε σώμα

7

Πρακτικό απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και
εξουσιοδότησή του να υποβάλλει την αίτηση

8

Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

9

Για το απασχολούμενο προσωπικό:
 Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και συμβάσεις εργασίας (μόνο για
τους απασχολούμενους που σχετίζονται με την εφαρμογή του Προγράμματος)
Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από ΣΕΠΕ

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών:
α) τα δικαιολογητικά 1 έως 9 υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα

3

4. Ατομική Επιχείρηση
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1

Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο(εκτυπώνεται κατόπιν
οριστικοποίησης στο web)

2

Έναρξη δραστηριότητας / επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ

3

Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

4

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:
 μη διακοπή άσκησης της δραστηριότητας / επιτηδεύματος ή συνέχιση λειτουργίας
της επιχείρησης και μη παύση των εργασιών της
 μη λύση της επιχείρησης
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εις βάρος της
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση γα κάποιο
από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του αρ. 43 του ΠΔ60/2007, για κάποιο από
τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της άπατης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

5

Για το απασχολούμενο προσωπικό:
 Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και Συμβάσεις εργασίας (μόνο για
τους απασχολούμενους που σχετίζονται με την εφαρμογή του Προγράμματος)
 Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από ΣΕΠΕ

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών:
α) τα δικαιολογητικά 1 έως 3 και 5 υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα
β) για την Υπεύθυνη Δήλωση (δικαιολογητικό 4 ) απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

4

5. Ομόρρυθμη Εταιρεία / Ετερόρρυθμη Εταιρεία
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1

Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο(εκτυπώνεται
κατόπιν οριστικοποίησης στο web)

2

Καταστατικό / συστατική πράξη της επιχείρησης

3

Τροποποιήσεις καταστατικού / συστατικής πράξης της επιχείρησης

4

Έναρξη δραστηριότητας / επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ

5

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού

6

Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

7

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:
 μη διακοπή άσκησης της δραστηριότητας / επιτηδεύματος ή συνέχιση
λειτουργίας της επιχείρησης και μη παύση των εργασιών της
 μη λύση της επιχείρησης
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εις βάρος της
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση
 ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση γα
κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του αρ. 43 του ΠΔ60/2007,
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της άπατης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.

8

Για το απασχολούμενο προσωπικό:
 Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και συμβάσεις εργασίας
(μόνο για τους απασχολούμενους που σχετίζονται με την εφαρμογή του
Προγράμματος)
 Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από ΣΕΠΕ

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών:
α) τα δικαιολογητικά 1 έως 6 και 8 υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα
β) για την Υπεύθυνη Δήλωση (δικαιολογητικό 7 ) απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

5

6. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1

Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο(εκτυπώνεται
κατόπιν οριστικοποίησης στο web)

2

Καταστατικό / συστατική πράξη της επιχείρησης

3

Τροποποιήσεις καταστατικού / συστατικής πράξης της επιχείρησης

4

ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού / ανακοίνωση αρμόδιας Νομαρχίας

5

Έναρξη δραστηριότητας / επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ

6

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού

7

Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

8

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:
 μη διακοπή άσκησης της δραστηριότητας / επιτηδεύματος ή συνέχιση
λειτουργίας της επιχείρησης και μη παύση των εργασιών της
 μη λύση της επιχείρησης
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εις βάρος της
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση
 ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση
γα κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του αρ. 43 του
ΠΔ60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της άπατης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και
της δόλιας χρεοκοπίας.

9

Για το απασχολούμενο προσωπικό:
 Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και Συμβάσεις εργασίας
(μόνο για τους απασχολούμενους που σχετίζονται με την εφαρμογή του
Προγράμματος)
 Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από ΣΕΠΕ

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών:
α) τα δικαιολογητικά 1 έως 7 και 9 υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα
β) για την Υπεύθυνη Δήλωση (δικαιολογητικό 8 ) απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

6

7. Ανώνυμη Εταιρεία
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1

Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο(εκτυπώνεται
κατόπιν οριστικοποίησης στο web)

2

Καταστατικό / συστατική πράξη της επιχείρησης

3

Τροποποιήσεις καταστατικού / συστατικής πράξης της επιχείρησης

4

ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού / ανακοίνωση αρμόδιας Νομαρχίας

5

Έναρξη δραστηριότητας / επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ

6

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού

7

ΦΕΚ δημοσίευσης πρακτικού αρμοδίου διοικητικού οργάνου περί εκλογής
μελών Δ.Σ και συγκρότησης σε σώμα

8

Πρακτικό αρμοδίου διοικητικού οργάνου περί εκλογής μελών Δ.Σ και
συγκρότησης σε σώμα

9

Πρακτικό απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου για ορισμό νόμιμου
εκπροσώπου και εξουσιοδότησή του να υποβάλλει την αίτησης

10

Σε περίπτωση Ελληνικών Α.Ε, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των
μετοχών

11

Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

12

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

μη διακοπή άσκησης της δραστηριότητας / επιτηδεύματος ή συνέχιση λειτουργίας της
επιχείρησης και μη παύση των εργασιών της

μη λύση της επιχείρησης

η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εις βάρος της διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση



13

ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση γα κάποιο από τα
αδικήματα της παραγράφου 1 του αρ. 43 του ΠΔ60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της άπατης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Για το απασχολούμενο προσωπικό:
 Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και Συμβάσεις εργασίας
(μόνο για τους απασχολούμενους που σχετίζονται με την εφαρμογή του
Προγράμματος)
 Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από ΣΕΠΕ

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών:
α) τα δικαιολογητικά 1 έως 11 και 13 υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα
β) για την Υπεύθυνη Δήλωση (δικαιολογητικό 12 ) απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

7

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1

Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο(εκτυπώνεται
κατόπιν οριστικοποίησης στο web)

2

Καταστατικό / συστατική πράξη της επιχείρησης

3

Τροποποιήσεις καταστατικού / συστατικής πράξης της επιχείρησης

4

Έναρξη δραστηριότητας / επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ

5

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού

6

Πρακτικό απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου περί εκλογής μελών Δ.Σ και
συγκρότησης σε σώμα

7

Πρακτικό αρμοδίου διοικητικού οργάνου για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και
εξουσιοδότησή του να υποβάλλει την αίτησης

8

Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

9

Πιστοποίηση ένταξης στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:
 μη διακοπή άσκησης της δραστηριότητας / επιτηδεύματος ή συνέχιση
λειτουργίας της επιχείρησης και μη παύση των εργασιών της
 μη λύση της επιχείρησης
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εις βάρος της
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση
 ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση γα
κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του αρ. 43 του ΠΔ60/2007, για
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της άπατης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

11

Για το απασχολούμενο προσωπικό:
 Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και Συμβάσεις εργασίας
(μόνο για τους απασχολούμενους που σχετίζονται με την εφαρμογή του
Προγράμματος)
 Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού θεωρημένη από ΣΕΠΕ

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών:
α) τα δικαιολογητικά 1 έως 9 και 11 υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα
β) για την Υπεύθυνη Δηλώσεις (δικαιολογητικό 10) απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
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9. Ένωση – Κοινοπραξία Εταιρειών
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω Δικαιολογητικά Συμμετοχής
σύμφωνα με τη νομική μορφή κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας καθώς και αυτά που περιλαμβάνονται στον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α
1

2

3

4

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:
Αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο(εκτυπώνεται
κατόπιν οριστικοποίησης στο web)
Πράξη του αρμοδίου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το
οποίο να προκύπτει η έγκριση του για την συμμετοχή του μέλους:
- στην Ένωση / Κοινοπραξία
- στη παρούσα πρόσκληση
Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωση / Κοινοπραξίας με το οποίο θα:
- συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία
- δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση
όλων των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας
- ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των μελών
της για την συμμετοχή της στο πρόγραμμα και την εκπροσώπησή της
έναντι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
- δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν από κοινού αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και την
παροχή υπηρεσιών
- δηλώνεται ότι η Ένωση / Κοινοπραξία υποβάλλει κοινή αίτηση η οποία
υπογράφεται είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την
Ένωση / Κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με
συμβολαιογραφική πράξη
Αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

Διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών:
α) τα δικαιολογητικά 1 έως 4 υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα
β) δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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