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Κα Γκίκα Αναστασία 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη 

για το έργο “ICARUS” (κωδ. έργου: 690105) - Integrated Climate forcing and Air pollution 

Reduction in Urban Systems, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020» 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή 

Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), έχοντας υπόψη:  

• To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 

• Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 118, 

• Την από 30/03/2016 ICARUS -Grant Agreement -690105- H2020- SCS 2014/2015, 

• Την από 10/05/2016 Consortium Agreement for the Horizon 2020 Research and Innovation Action/ 

ICARUS Integrated Climate Forcing and Air pollution Reduction in Urban System, 

• Την υπ’ αριθ. 3/109ο Δ.Σ./23‐12‐2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με 

την οποία καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα για την ανάθεση συμβάσεων βάσει των άρθρων 116 

έως 119 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την παροχή δικαιώματος 

υπογραφής από το Δ.Σ. στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπου απαιτείται, 

• Την υπ’ αριθ. 2/152ο Δ.Σ./03.10.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με την 

οποία καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας, καθώς και εκείνα που 

φέρουν δικαίωμα υπογραφής (ΑΔΑ: ΨΝΤΖΟΡΙΝ-ΞΟ1), 

http://www.developathens.gr/
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εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση»), επί τη βάσει της 

οποίας σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για τη σύναψη σύμβασης με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο 

υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “ICARUS” (κωδ. έργου: 690105) - Integrated Climate forcing 

and Air pollution Reduction in Urban Systems, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» υπό τους ακόλουθους όρους: 

1. ΤΟ ΕΡΓΟ ICARUS 

H Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ορίζοντας 2020, συμμετείχε ως εταίρος 

στην υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση του έργου «Integrated Climate forcing and Air pollution 

Reduction in Urban Systems» με διακριτικό τίτλο «ICARUS», η οποία εγκρίθηκε στις 30/03/2016. Οι 

φορείς συμμετέχουν στο έργο αυτό ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με 

τίτλο H2020-SC5-2015, Growing a Low Carbon, Resource Efficient Economy with a Sustainable Supply of 

Raw Materials, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». 

Ειδικότερα, το έργο ICARUS (Κωδ. έργου: 690105) έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

εργαλείων και στρατηγικών για την αξιολόγηση των αστικών επιπτώσεων ως προς την ποιότητα του 

αέρα και της διακυβέρνησης της κλιματικής αλλαγής στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., που θα οδηγήσουν στο 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση κατάλληλων στρατηγικών βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και της 

μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στις Ευρωπαϊκές πόλεις. Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., στο πλαίσιο των εν λόγω 

Πακέτων Εργασίας, έχει αναλάβει την αξιολόγηση σχετικών πολιτικών και μέτρων, την ανάπτυξη 

σεναρίων πράσινων, έξυπνων και υγειών πόλεων, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών για τους πολίτες. 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με την από 30/3/2016 Grant Agreement ICARUS - Integrated Climate forcing and Air 

pollution Reduction in Urban Systems (Κωδ. Έργου: (690105), έλαβε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την υλοποίηση του Έργου ICARUS - Integrated Climate forcing and Air 

pollution Reduction in Urban Systems. 

2. O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η Επιστημονικός Συνεργάτης, κατά την διάρκεια της απασχόλησής της, θα αναλάβει τη διενέργεια των 

εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 8 που αφορά στη διάχυση των 

αποτελεσμάτων του έργου, την εμπλοκή σχετικών φορέων (key stakeholders), αλλά και τη δημιουργία 

Συστάσεων Πολιτικής (Policy Brief) αναφορικά με δυνητικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του 

αέρα (εφεξής «Έργο»). 

http://www.developathens.gr/
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

Η Επιστημονικός Συνεργάτης θα αναλάβει τις εξής αρμοδιότητες στο πλαίσιο της απασχόλησής της στο 

Έργο: 

α) Διενέργεια των εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 που αφορά στη 

διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προς την επιστημονική κοινότητα, την εμπλοκή σημαντικών 

σχετικών φορέων (stakeholders αλλά και polluters), αλλά και την δημιουργία Συστάσεων Πολιτικής 

(Policy Brief) αναφορικά με δυνητικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Πόλη της 

Αθήνας. Η εμπλοκή της Επιστημονικού Συνεργάτη θα υλοποιηθεί μέσα από τρεις δράσεις Τ8.1 – 

Dissemination and Communication, Τ8.3 – Engagement of city partners and man polluters, Τ8.4 – 

Recommendations for Policy Makers. 

β) Διενέργεια απολογισμού του φυσικού αντικειμένου, συμμετοχή σε εταιρικές συναντήσεις,  εκπόνηση 

σχετικών εκθέσεων αναφοράς προόδου, και άλλες τυχόν υποχρεώσεις της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ως εταίρου του 

έργου.  

γ) Υποστήριξη στην εκπόνηση σχετικής έκθεσης αναφοράς (σε επίπεδο έργου με τη συμμετοχή όλων των 

διακρατικών εταίρων) με την περιγραφή των υλοποιηθέντων ενεργειών στην λήξη του έργου. 

δ) Λοιπές Εργασίες, όπως 

• Συμμετοχή και προετοιμασία Συναντήσεων Εργασίας, Εταιρικών Συναντήσεων, Συνεδρίων, κ.ά., 

σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες του Έργου. 

• Διόρθωση Δελτίων Τύπου, ενημερωτικών δελτίων, κ.ά. 

• Υποστήριξη της Επικοινωνίας / Αλληλογραφία με τους εταίρους του Έργου.  

ε) Συμμετοχή στη Σύνταξη των Ενδιάμεσων Εκθέσεων αλλά και της Απολογιστικής Έκθεσης του Έργου 

(στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου). 

4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ  

• Άριστες ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.  

• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών με έμφαση στην ποιότητα και στο αποτέλεσμα.  

• Ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.  

• Άριστες οργανωτικές ικανότητες.  

• Άριστες ικανότητες στη διοργάνωση συναντήσεων  

• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.  

http://www.developathens.gr/
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5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το διάστημα απασχόλησης της Επιστημονικού Συνεργάτη στο Έργο ορίζεται από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης μίσθωσης έργου έως και την 30η Απριλίου 2020. 

Τόπος εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών είναι η έδρα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., η οποία βρίσκεται επί της οδού 

Ξενοφώντος αριθ. 7 (Τ.Κ. 105 57), Αθήνα ή όπου αλλού προκύπτει ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου. 

6. ΑΜΟΙΒΗ 

Το ποσό της αμοιβής της Επιστημονικού Συνεργάτη ανέρχεται κατ’ ανώτατο σε δεκαεπτά χιλιάδες 

οκτακοσίων ευρώ (17.800,00 €), πλέον ΦΠΑ, μείον των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει όλο το 

διάστημα εκτέλεσης του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα ειδικότερα 

ορισθούν στη σύμβαση. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την 

παροχή υπηρεσιών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., έστω και εξ επιγενόμενης 

αιτίας.  

Το σύνολο του ποσού αυτού θα καλυφθεί από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ως φορέα εποπτείας και 

χρηματοδότησης του ως άνω έργου, μέσω των πόρων που θα του αποδοθούν για το σκοπό αυτό από το 

Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ορθής και 

προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου, την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο παραστατικών εκ 

μέρους του Επιστημονικού Συνεργάτη (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) καθώς και την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Προγράμματος. 

Διευκρινίζεται ότι στην ως άνω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, εκτός 

του ΦΠΑ, το οποίο δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και το οποίο θα 

βαραίνει εξολοκλήρου την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

7.1 Απαραίτητα Προσόντα 

• Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος 

εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στο πεδίο των θετικών επιστημών ή/ και των επιστημών 

μηχανικής. 

• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού 

αντικειμένου προγραμμάτων/ έργων που έχουν λάβει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. 

• Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2). 

http://www.developathens.gr/
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8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου 

βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε 

φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την 

οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της 

παροχής. 

Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα: 

i. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το είδος της 

εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, 

κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 

εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 

πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

ii. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης. 

Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος: 

i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής 

του. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος 

και το είδος της εμπειρίας του. 

iii. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν 

ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας (απλά αντίγραφα). Όταν η παροχή υπηρεσιών έχει παρασχεθεί σε 

υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου 

τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 

του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει με 

σαφήνεια, το είδος των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και η χρονική διάρκεια της παροχής. 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως υποβάλετε την Προσφορά σας, αυτοπροσώπως ή μέσω 

εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων σας, σε έντυπη μορφή και ενός σφραγισμένου φακέλου, εντός 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παρούσης, σε εργάσιμες ημέρες και 

ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος αριθ.7, 1ος όροφος. 

http://www.developathens.gr/
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Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη: 

Προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την με αριθμ. Πρωτ. 3630/ ΕΥΥΑΠ 3422/ 13-11-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη για το Έργο “ICARUS” (κωδ. έργου: 690105) 

- Integrated Climate forcing and Air pollution Reduction in Urban Systems, το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». 

Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα περιέχει υποχρεωτικά: 

1. Ενυπόγραφη συνοδευτική επιστολή-Αίτηση (cover letter) (δεν διατίθεται υπόδειγμα). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

3. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πτυχία 

ξένων γλωσσών, κ.ά.). 

4. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα επιπρόσθετα 

προσόντα.  

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, με ημερομηνία εντός δέκα (10) ημερών πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον 

προσφέροντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:  

(α) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων της παρούσας Πρόσκλησης, 

(β)  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

6. Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην εφορία. 

7. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας. 

8. Ασφαλιστική Ενημερότητα, εν ισχύ. 

9. Φορολογική Ενημερότητα, εν ισχύ. 

10. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. 

11. Πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο: α) περί μη πτώχευσης, β) περί μη κατάθεσης αίτησης για 

πτώχευση - δήλωση παύσης πληρωμών και γ) περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση. 

12. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

http://www.developathens.gr/
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής νομίμως 

επικυρωμένων αντιγράφων τίτλων σπουδών, η μη υποβολή των οποίων συνεπάγεται το αποκλεισμό 

των υποψηφίων. 

Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχόμενων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (προκειμένου να πρωτοκολληθούν) μέσω: 

1. ΕΛΤΑ ή  

2. Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier) ή 

3. Επιτόπιας παράδοσης στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 

1ος όροφος. 

Οι έντυπες αιτήσεις θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι την 

ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του 

ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη 

εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενό του. 

Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. πριν ή 

κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16:00. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα 

και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Ανάδοχο όλων των όρων της Πρόσκλησης. 

Δεν λαμβάνεται υπόψη υποψηφιότητα που υποβάλλεται εκπρόθεσμα και δεν τηρεί τις προϋποθέσεις 

που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Ο τρόπος αμοιβής καθώς και οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας και παραλαβής των παραδοτέων του 

Έργου θα προβλέπεται αναλυτικά στη σύμβαση που θα υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δύναται να ακυρώσει την παρούσα χωρίς αιτιολογία και αζημίως για την ίδια σε 

οποιοδήποτε στάδιο. 

 
10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς της 

παρούσας. 

http://www.developathens.gr/
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Το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. είναι τα μόνα πρόσωπα που 

επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό. 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ανωτέρω διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως 

ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση 

δικαιωμάτων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής. 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που 

αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και στο email του: dpo@developathens.gr.  

 
Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 
 

Διευθύνων Σύμβουλος 
Ευάγγελος Βλάχος 

  

http://www.developathens.gr/
mailto:dpo@developathens.gr


     
 

 

Ξενοφώντος 7, 10557 Αθήνα, //T. +30 210 3253123 // T. +30 210 5201611// 
F. +30 210 32 16 653 // F. +30 210 52 22 743 

www.developathens.gr 

9 
 

 

EUROPEAN COMMISSION 
Executive Agency for Small and 
Medium-sized Enterprises 
(EASME)  
H2020 Environment & Resources 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

• Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή μου σε εγκληματική οργάνωση, ή 

http://www.developathens.gr/
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για την τέλεση ως αυτουργού ή συνεργού των εγκλημάτων της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, τρομοκρατικών εγκλημάτων ή εγκλημάτων συνδεόμενων με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

• Δεν υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική 

διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δύναται να διαπιστώσει με 

οποιοδήποτε τρόπο, 

• Δεν υπάρχει ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματός μου, δεν είμαι σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, 
παύσης εργασιών, πτωχευτικού συμβιβασμού ή δικαστικής συμπαράστασης, εξυγίανσης, αναγκαστικής διαχείρισης 
από εκκαθαριστή ή δικαστήριο και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης, 

• Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία. 

• Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

• Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως συνέπεια την πρόωρη καταγγελία της, την καταβολή αποζημίωσης ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

• Δεν έχω κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας 
σύμβασης. 

• Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου. 

 

Ημερομηνία:      ……/……/2019 

 

Ο Δηλών/ούσα 

(Υπογραφή) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα. 

http://www.developathens.gr/

