
 

 

    
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών 

ή Νομικών Προσώπων του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης. 

(ενδεικτικό κείμενο) 

 

 

Ημερομηνία …………………………………… 

 

Από  

(φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  

στοιχεία επικοινωνίας, νόμιμη εκπροσώπηση) 

Προς 

Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων –   Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και 

των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης 

 Τμήμα Προμηθειών  

, Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – 

Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Τ.Κ.28100 

 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο 

προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του Δικτύου 

Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για την / τις παρακάτω κατηγορία / κατηγορίες ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας: 

1. ……..    

2. ……… 

Δραστηριοποιούμαι ........................................ 

(Το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι συναφές με 

το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών τεχνικής βοήθειας) 

 

Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση): 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας) σχετικά με την προσωπική μου 

κατάσταση  ή  μόνο το ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016 (υπόδειγµα 

τυποποιημένης υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας) 

χωρίς όλα τα επόμενα 

 



 

 

    
 

 

2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (κωδικοποιημένο 

καταστατικό, ΦΕΚ, προφίλ αν υπάρχει ή στην περίπτωση φυσικού προσώπου βεβαίωση 

έναρξης στην εφορία και βιογραφικό σημείωμα) 

 

3. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με:  

 την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας με συνοπτική περιγραφή υλοποιημένων έργων, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος έργου, επωνυμία πελάτη, διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου, συμβατική αξία έργου, ποσοστό συμμετοχής στο έργο, 

αντικείμενο του έργου, ρόλος του προσφέροντος στο έργο (π.χ. κύριος 

συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος)] 

 κατάλογο προσφερόμενων υπηρεσιών / τιμοκατάλογος προϊόντων 

 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. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική / χρηματοοικονομική επάρκεια αναφορικά με το 

ύψος του κύκλου εργασιών [π.χ. Ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως 

των τριών τελευταίων χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση 

Ισολογισμών ή Υπεύθυνη Δήλωση για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών / 

κέρδη ζημιές των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών] 

 

1. Αν υποβληθεί το ΤΕΥΔ δεν υποβάλλεται τίποτε άλλο 

2. Αν υποβληθεί η Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, τα ανωτέρω 

στοιχεία των σημείων 3 και 4 μπορούν να αντικατασταθούν από το 

Τυποποιημένο Δελτίο Καταγραφής που φαίνεται στο παράρτημα V και 

υποβάλλεται έντυπα και ηλεκτρονικά  

3. To παρόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποχρέωση  

επικαιροποίησης στοιχείων του φορέα (εντός μήνα από όταν 

επέρχεται αλλαγή, Ιανουάριο του 2019 και Ιανουάριο 2020).  

 

 

 

Η αίτηση σφραγίζεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο  


