ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ
Ο παρακάτω πίνακας συμπληρώνεται ανάλογα με την νομική μορφή του φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση.
Σημειώνεται ότι όλα τα έντυπα θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα.

Επιχείρηση Δήμου
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ (υποβολή από τον υποψήφιο Πάροχο)

2
3
4

Πρακτικό απόφασης αρμόδιου διοικητικού οργάνου για ορισμό νομίμου εκπροσώπου και
εξουσιοδότησής του να υπογράψει την σύμβαση
Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
Ποινικό μητρώο νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ

5

Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έγιναν μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο
πρόγραμμα (σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

6

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία της τελευταίας
τροποποίησης σύμφωνα με το δικαιολογητικό 5 παραπάνω και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
(σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

7

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

8

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

9

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

10

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για μία από
τις παρακάτω περιπτώσεις:
 σε περίπτωση που έχουν γίνει τροποποιήσεις καταστατικού: ότι δεν έχει μεταβληθεί κανένα
από τα υπόλοιπα (πλην του καταστατικού) στοιχεία της επιχείρησης που δηλώθηκαν κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα,

1



σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις του καταστατικού: ότι δεν έχει μεταβληθεί
κανένα στοιχείο της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

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

1

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ (υποβολή από τον υποψήφιο Πάροχο)

1

Πρακτικό απόφασης αρμόδιου διοικητικού οργάνου για ορισμό νομίμου εκπροσώπου και
εξουσιοδότησή του να υπογράψει την σύμβαση

2

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

3

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

4

Ποινικό μητρώο νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ

5

Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έγιναν μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής
στο πρόγραμμα (σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

6

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία της τελευταίας
τροποποίησης σύμφωνα με το δικαιολογητικό 5 παραπάνω και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
(σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

7

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος της διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

8

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

9

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση

10

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για μία από
τις παρακάτω περιπτώσεις:
 σε περίπτωση που έχουν γίνει τροποποιήσεις καταστατικού: ότι δεν έχει μεταβληθεί
κανένα από τα υπόλοιπα (πλην του καταστατικού) στοιχεία της επιχείρησης που
δηλώθηκαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα,


σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις του καταστατικού: ότι δεν έχει
μεταβληθεί κανένα στοιχείο της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

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

2

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ (υποβολή από τον υποψήφιο Πάροχο)

1

Πρακτικό απόφασης αρμόδιου διοικητικού οργάνου για ορισμό νομίμου εκπροσώπου και
εξουσιοδότησή του να υπογράψει την σύμβαση

2

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (για τρίτους ασφαλιστικούς φορείς)

3

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

4

Ποινικό μητρώο νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ

5

Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έγιναν μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο
πρόγραμμα (σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

6

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία της τελευταίας
τροποποίησης σύμφωνα με το δικαιολογητικό 5 παραπάνω και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
(σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

7

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για μία από
τις παρακάτω περιπτώσεις:
 σε περίπτωση που έχουν γίνει τροποποιήσεις καταστατικού: ότι δεν έχει μεταβληθεί κανένα
από τα υπόλοιπα (πλην του καταστατικού) στοιχεία της επιχείρησης που δηλώθηκαν κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα,


σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις του καταστατικού: ότι δεν έχει μεταβληθεί
κανένα στοιχείο της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

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

3

Ατομική Επιχείρηση
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ (υποβολή από τον υποψήφιο Πάροχο)

1

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

2

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

3

Ποινικό μητρώο νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ

4

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος της
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

5

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν
έχει μεταβληθεί κανένα στοιχείο της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα

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

4

Ομόρρυθμη Εταιρεία / Ετερόρρυθμη Εταιρεία
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ (υποβολή από τον υποψήφιο Πάροχο)

1

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

2

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

3

Ποινικό μητρώο νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ

4

Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έγιναν μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο
πρόγραμμα (σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

5

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία της τελευταίας
τροποποίησης σύμφωνα με το δικαιολογητικό 4 παραπάνω και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
(σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

6

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

7

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

8

Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

9

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για μία από
τις παρακάτω περιπτώσεις:
 σε περίπτωση που έχουν γίνει τροποποιήσεις καταστατικού: ότι δεν έχει μεταβληθεί κανένα
από τα υπόλοιπα (πλην του καταστατικού) στοιχεία της επιχείρησης που δηλώθηκαν κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα,


σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις του καταστατικού: ότι δεν έχει μεταβληθεί
κανένα στοιχείο της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

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

5

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ (υποβολή από τον υποψήφιο Πάροχο)

1

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

2

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

3

Ποινικό μητρώο νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ

4

Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έγιναν μετά την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής στο πρόγραμμα (σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

5

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία της τελευταίας
τροποποίησης σύμφωνα με το δικαιολογητικό 4 παραπάνω και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης (σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

6

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος της
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

7

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

8

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση

9

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για
μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 σε περίπτωση που έχουν γίνει τροποποιήσεις καταστατικού: ότι δεν έχει
μεταβληθεί κανένα από τα υπόλοιπα (πλην του καταστατικού) στοιχεία της
επιχείρησης που δηλώθηκαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής στο Πρόγραμμα,


σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις του καταστατικού: ότι δεν έχει
μεταβληθεί κανένα στοιχείο της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

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

6

Ανώνυμη Εταιρεία
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ (υποβολή από τον υποψήφιο Πάροχο)

1

Πρακτικό απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου για ορισμό νομίμου εκπροσώπου και
εξουσιοδότησής του να υπογράψει την σύμβαση

2

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

3

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

4

Ποινικό μητρώο νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ

5

Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έγιναν μετά την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής στο πρόγραμμα (σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

6

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία της τελευταίας
τροποποίησης σύμφωνα με το δικαιολογητικό 5 παραπάνω και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης (σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

7

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος της
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

8

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

9

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση

10

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για
μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 σε περίπτωση που έχουν γίνει τροποποιήσεις καταστατικού: ότι δεν έχει
μεταβληθεί κανένα από τα υπόλοιπα (πλην του καταστατικού) στοιχεία της
επιχείρησης που δηλώθηκαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής στο Πρόγραμμα,


σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις του καταστατικού: ότι δεν έχει
μεταβληθεί κανένα στοιχείο της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

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

7

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ (υποβολή από τον υποψήφιο Πάροχο)

1

Πρακτικό απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου για ορισμό νομίμου εκπροσώπου και
εξουσιοδότησής του να υπογράψει την σύμβαση

2

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ

3

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

4

Ποινικό μητρώο νομίμου εκπροσώπου σε ισχύ

5

Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έγιναν μετά την υποβολή της αίτησης
συμμετοχής στο πρόγραμμα (σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

6

Έγγραφο περί μη τροποποιήσεων του καταστατικού από την ημερομηνία της τελευταίας
τροποποίησης σύμφωνα με το δικαιολογητικό 5 παραπάνω και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης (σε περίπτωση που έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού)

7

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει κινηθεί σε βάρος της
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

8

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση

9

Πιστοποιητικό ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή άλλη ανάλογη
κατάσταση

10

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής για
μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 σε περίπτωση που έχουν γίνει τροποποιήσεις καταστατικού: ότι δεν έχει
μεταβληθεί κανένα από τα υπόλοιπα (πλην του καταστατικού) στοιχεία της
επιχείρησης που δηλώθηκαν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
συμμετοχής στο Πρόγραμμα,


σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει τροποποιήσεις του καταστατικού: ότι δεν έχει
μεταβληθεί κανένα στοιχείο της επιχείρησης που δηλώθηκε κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

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

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω Δικαιολογητικά Υπογραφής
της Σύμβασης σύμφωνα με τη νομική μορφή κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
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