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Θέμα:

Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 385/24-01-2018 (ΑΔΑ:666Θ465ΧΙ8-ΨΘΞ)
Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση/Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016
(ΑΔΑ:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ) Απόφαση για την Κατάρτιση, Λειτουργία και Διατήρηση
Καταλόγου Προμηθευτών - Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
· Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
· Του Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
· Της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 (ΦΕΚ Β’ 677/3-03-2017) «Διαδικασίες Κατάρτισης,
Έγκρισης, και Υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας
και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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· Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.

Τη με αριθμό CCI2014GR05M9OP001/17-12-2014 Απόφασης της Επιτροπής των ΕΚ για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», τη με αριθ. C(2017) 8798/1812-2017 Απόφαση έγκρισης της αναθεώρησης του Ε.Π. και τη με αριθ. C(2018)8768/13-122018 Απόφαση έγκρισης της αναθεώρησης του Ε.Π.
3. Την Υ.Α. με αριθμό 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/τ. Β΄/27-05-2015) με την οποία
συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΠΕΔΒΜ, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/04-11-2016) «Ανασύσταση και Μετονομασία
Υπουργείων».
5. Τη με αρ. πρωτ. 34681/27.03.2015 (ΦΕΚ 178/τ Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2015) Κοινή Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού για το
Διορισμό του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του
Ε.Κ.Τ.
6. Το Ν. 3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις».
7. Τη με αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016 (Α.Δ.Α.:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ) Απόφαση για τη δημιουργία
και τήρηση Καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο.
8. Τη

με

αρ.

πρωτ.

385/24-01-2018

(ΑΔΑ:666Θ465ΧΙ8-ΨΘΞ)

Απόφαση

με

θέμα:

«Τροποποίηση/Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016 (ΑΔΑ:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ)
Απόφαση για την Κατάρτιση, Λειτουργία και Διατήρηση Καταλόγου Προμηθευτών Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο».
9. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας

στις

απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου δημοσίων

συμβάσεων

(Ν.4412/2016) για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και της σε εφαρμογή αυτού
εκδοθείσας νέας Υπουργικής Απόφασης με αρ.πρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 (ΦΕΚ Β’ 677/303-2017) για τις

«Διαδικασίες Κατάρτισης, Έγκρισης,

και Υλοποίησης Προγραμμάτων

Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για
την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
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Αποφασίζουμε

1. Την Τροποποίηση / Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 385/24-01-2018 (ΑΔΑ:666Θ465ΧΙ8ΨΘΞ) Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση/Επικαιροποίηση της αρ. πρωτ. 3199/11-03-2016
(ΑΔΑ:731Τ4653Ο7-ΣΜΧ) Απόφαση για την Κατάρτιση, Λειτουργία και Διατήρηση
Καταλόγου Προμηθευτών - Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο», σύμφωνα με τον
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2106) και την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 (ΦΕΚ Β’ 677/3-032017).
Συγκεκριμένα η τροποποίηση αφορά στο σημείο της πρόσκλησης των ελάχιστων
προαπαιτούμενων εγγραφής φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την οποία η
αποδεδειγμένη προϋπηρεσία για τους ενδιαφερόμενους της κατηγορίας Β3 “Υπηρεσίες
Συμβούλων” μειώνεται και ορίζεται σε τουλάχιστον 12 ανθρωπομήνες στο ευρύτερο
αντικείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος .
2. Την Έγκριση της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε
ενδιαφερόμενο για εγγραφή στον εν λόγω Κατάλογο, η οποία περιλαμβάνει τις σχετικές
οδηγίες.
3. Την ανάρτηση της ανωτέρω Πρόσκλησης στις ιστοσελίδες http://empedu.gov.gr/ η
οποία παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 20142020.
4. Τη συγκέντρωση των αιτήσεων, σχετικών στοιχείων, προτάσεων και φακέλων των
ενδιαφερομένων, από τη Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ η οποία, μετά από
εισήγηση της Επιτροπής Εξέτασης των ενδιαφερομένων προς εγγραφή στον εν λόγω
Κατάλογο, που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3440/16-03-2016 (ΑΔΑ: 62ΗΘ4653Ο7ΧΣΤ) Απόφαση, θα επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή βάση τον Κατάλογο. Οι
Επιτελικές Δομές /Ενδιάμεσοι Φορείς και οι υπόλοιποι Δικαιούχοι Ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» δύναται είτε να καταρτίζουν δικό τους κατάλογο
προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, είτε να χρησιμοποιούν τον κατάλογο της ΕΥΔ ΕΠ
ANAΔΕΔΒΜ από την οποία αντλούν πόρους, όπως αναφέρεται στα άρθρα 2 και 9 της
Υπουργικής Απόφασης υπ.αρ.23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ/τ.Β/677/0303-2017). Στην
τελευταία περίπτωση, για τη χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή στην
ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, με την οποία δηλώνεται η πρόθεση για χρήση του καταλόγου
προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών αυτής.
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5. Οι δαπάνες για τις αναθέσεις και συμβάσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή
των διαδικασιών επιλογής του άρθρου 12 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 (ΦΕΚ Β’ 677/303-2017) θα καλυφθούν από το ΠΔΕ και από τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων,
κάθε φορά, προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (Υποπρόγραμμα
Α΄) και πρόγραμμα ενεργειών χρηματοδοτούμενων αμιγώς από Εθνικούς Πόρους
(Υποπρόγραμμα Β΄) της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ.
6. Οι κατάλογοι που είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν στο πλαίσιο της
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τα ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» παύουν να ισχύουν.
7. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων
υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019,
καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην
ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο αφού
δεν προέβησαν στην διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το
δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική
διαδικασία εγγραφής.
8. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επικαιροποίησης
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.Β της παρούσας) συνοδευόμενη από το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας) και θα περιέχει όλα τα στοιχεία της
πρόσκλησης που πρέπει να επικαιροποιηθούν από τον οικονομικό φορέα. Η επιβεβαίωση
μη μεταβολής στοιχείων θα πραγματοποιείται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας). Τα
ανωτέρω θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη
(στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

nmagiasi@epeaek.gr)

ή

μέσω

ταχυδρομείου

ή

ταχυμεταφοράς ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (Κοραή 4,
Αθήνα, 1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου).
9. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων της πρόσκλησης του οικονομικού
φορέα πριν το πέρας των δύο χρονικών οροσήμων, ως ανωτέρω ορίζεται, θα πρέπει να
γνωστοποιείται στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την
επέλευση της αλλαγής.
10. Οι Κατάλογοι οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ
413/19.02.2016 παραμένουν σε ισχύ, πλην όμως και για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς
ισχύουν τα οριζόμενα για την επικαιροποίηση των στοιχείων, που ορίζονται στις
παραγράφους 7, 8 και 9 του παρόντος.
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2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Έχοντας υπόψη:
α) Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
β) Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
γ) Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 (ΦΕΚ Β’ 677/3-03-2017) «Διαδικασίες Κατάρτισης, Έγκρισης,
και Υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και
Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών /
παρόχτων υπηρεσιών της ΕΥΔ του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση» (εφ’ εξής ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας:

·
·
·
·
·

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β1
Αγορά λογισμικού, Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση
εξοπλισμού & λογισμικού
Β2
Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών
Β3
Υπηρεσίες Συμβούλων
Β4
Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση (πληροφόρηση και επικοινωνία)
Β5
Αξιολόγηση
Β6
Έλεγχοι

·
·
·
·
·

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Γ1
Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων
Γ2
Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων
Γ3
Γενικά Έξοδα Λειτουργίας
Γ5
Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora
Γ6
Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού, Εξωτερικού

·

όπως αυτές περιγράφονται και αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για όλη τη διάρκεια της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, να αποστείλουν στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ μέσω
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ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου ψηφιακά

nmagiasi@epeaek.gr)

ή

μέσω

υπογεγραμμένη

ταχυδρομείου

ή

(στην

ηλεκτρονική

ταχυμεταφοράς

ή

να

διεύθυνση
κατατίθενται

αυτοπροσώπως στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (Κοραή 4, Αθήνα, 1ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου):
· Αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙA

της παρούσας κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 11, παρ.1.Ι. της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 (ΦΕΚ
Β’ 677/3-03-2017), συνοδευόμενη από:
· Συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.

2 & 4 του Ν.4412/2016 που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας στο οποίο
αφενός: (i) βεβαιώνονται τα στοιχεία της προσωπικής κατάστασης των υπόχρεων και τα
στοιχεία που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016
κατά τα ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και αφετέρου (ii) βεβαιώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων στην Αίτηση Εγγραφής και κυρίως όσον αφορά την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας, τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και την
οικονομική επάρκεια.
Το ανωτέρω ΤΕΥΔ θα είναι υπογεγραμμένο από το ίδιο το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο ή το
νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν
ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε,
β) τους διαχειριστές Ε.Π.Ε /Ι.Κ.Ε, γ) τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε καθώς
και όλων των μελών του Δ.Σ αυτής, και δ) τους νόμιμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού
προσώπου.
·

Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.4412/2016, (βιογραφικό σημείωμα για τα φυσικά πρόσωπα ή προφίλ
εταιρείας για τα νομικά πρόσωπα) όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται κατάλογος
προσφερόμενων υπηρεσιών, υποδομές, προϊόντα, πελατολόγιο.

·

Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές/επαγγελματικές ικανότητες, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.4412/2016, εμπειρία στην υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας, απασχολούμενο
προσωπικό, τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

·

Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια, σύμφωνα

με το

άρθρο 75 του Ν.4412/2016, και συγκεκριμένα :
- Ελάχιστο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία, πριν την υποβολή της αίτησης:
300.000€ [μόνο για τους ενδιαφερόμενους όλων των κατηγοριών: Β] και 150.000€ [μόνο
για τους ενδιαφερόμενους όλων των κατηγοριών: Γ].
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Τα ελάχιστα προαπαιτούμενα εγγραφής για τους υποψηφίους ανά κατηγορία ενέργειας (όπως
αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας) είναι τα εξής:
Για τα Φυσικά Πρόσωπα:
- Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Ελληνικού ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών
από το εξωτερικό [μόνο για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών: Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6].
Ειδικά για την κατηγορία Β1, το πτυχίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της
Πληροφορικής.
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Διδακτορικό με αντικείμενο συναφές των δράσεων του
Επιχειρησιακού Προγράμματος [μόνο για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών: Β2, Β5]

- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία:
·

τουλάχιστον 36 ανθρωπομηνών στο ευρύτερο αντικείμενο της κατηγορίας Β1
[μόνο για τους ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β1] ή στο ευρύτερο
αντικείμενο της κατηγορίας Β4 [μόνο για τους ενδιαφερόμενους της
κατηγορίας: Β4]

·

τουλάχιστον 36 ανθρωπομηνών στο ευρύτερο αντικείμενο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος [μόνο για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών: Β2, Β5] ή 12
ανθρωπομηνών για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου

·

τουλάχιστον 12 ανθρωπομηνών στο ευρύτερο αντικείμενο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος [μόνο για τους ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β3]

·

τουλάχιστον 60 ανθρωπομηνών στο ευρύτερο αντικείμενο της ελεγκτικής [μόνο
για τους ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β6]

Για τα Νομικά Πρόσωπα: Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε
τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και να
διαθέτουν:
-

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση δέκα (10) τουλάχιστον έργων κατά την
τελευταία πενταετία, πριν την υποβολή της αίτησης, στο αντικείμενο της κατηγορίας Β1
[μόνο για τους ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β1] ή στο αντικείμενο της κατηγορίας
Β4 [μόνο για τους ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β4]
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-

Αποδεδειγμένη

εμπειρία

στην

υλοποίηση

τριών

(3)

τουλάχιστον

έργων

συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία [μόνο
για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών: Β2, Β3, Β5, Β6]
-

Τα

Ερευνητικά

Κέντρα

–

Ινστιτούτα,

Τεχνολογικοί

Φορείς

και

Ερευνητικά

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα όπως περιγράφονται στο Ν.4310/2014 (άρθρο 13Α)
εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης στοιχείων για την εμπειρία και τον κύκλο
εργασιών.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.

Επισημαίνεται ότι η Αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙA) συνοδεύεται και υποβάλλεται μόνο με το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) και το Βιογραφικό
Σημείωμα (για τα φυσικά πρόσωπα) ή το Προφίλ Εταιρείας (για τα νομικά πρόσωπα) χωρίς
συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα (π.χ συμβάσεις, ενημερότητες κλπ) τα οποία η ΕΥΔ ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ θα ζητήσει να υποβληθούν πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της
σύμβασης.
Δικαίωμα εγγραφής στον Κατάλογο για τη δυνητική ανάθεση έργων έχει καταρχήν κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό:
(α) εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής
κατάστασης για την ανάληψη δημόσιας σύμβασης που είναι ειδικότερα:
·

η μη ύπαρξη τελεσίδικης 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, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016.

·

η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του
υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό
δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 περ. α & β του Ν.4412/2016.

(β) εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του άρθρου 73
παρ.4 του Ν.4412/2016 που είναι ειδικότερα:
·

η μη ύπαρξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
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·

η μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ.2 του
άρθρου 18 του Ν.4412/2106,

·

το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,

·

η μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,

·

η δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν.4412/2106,

·

η δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης
στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2106,

·

το ότι 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, ότι δεν έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2106,

·

το ότι 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,

·

η μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα

Σημειώνεται, ότι η Υπεύθυνη Δήλωση αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν
ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους
εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Για την εγγραφή στον κατάλογο και για τις ενδεχόμενες μεταβολές των στοιχείων στα οποία
βασίζεται η εγγραφή εκδίδεται βεβαίωση από την ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ.
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Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΔ ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Μονάδα Γ’, Κοραή
4, 105 64, Αθήνα, Τηλ.: 210 3278022, Fax: 210 3278128, e-mail nmagiasi@epeaek.gr
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ

Γιώργος Ιωαννίδης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατηγορίες Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
Β
Β1

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγορά λογισμικού, Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού &
λογισμικού
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Β2

Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών

Β3

Υπηρεσίες Συμβούλων
Ενδεικτικά: Τεχνική, διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ σε
θέματα της αρμοδιότητάς της, Οικονομική και λογιστική υποστήριξη / διαχείριση και
παρακολούθηση έργων Τεχνικής Υποστήριξης, Θέματα νομικής φύσεως υποστήριξη,
Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη δικαιούχων

Β4

Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση (πληροφόρηση και επικοινωνία)
Ενδεικτικά: Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης,
εκπόνηση ερευνών-δημοσκοπήσεων, υπηρεσίες προβολής, προώθησης, διαφήμισης,
δημοσιότητας του Ε.Π., Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, έντυπες και ηλεκτρονικές
εκδόσεις

Β.5. Αξιολόγηση
Ενδεικτικά: Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για: την αξιολόγηση προτάσεων προς ένταξη
στο ΕΠ, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προτάσεων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του
Ε.Π. ή για την προετοιμασία ενός νέου και για το κλείσιμο του προηγούμενου
Β.6. Έλεγχοι
Ενδεικτικά: Παροχή υπηρεσιών ελέγχων από ελεγκτικές εταιρείες, ή φυσικά πρόσωπα

Γ
Γ1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων
Ενδεικτικά: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων,
Βραχυχρόνιες
μισθώσεις
αιθουσών,
Υπηρεσίες
τροφοδοσίας,
Υπηρεσίες
φωτοαντιγράφησης,
Εκδόσεις,
Μεταφράσεις,
Διερμηνεία,
Μαγνητοφώνηση,
απομαγνητοφώνηση πρακτικών, Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και υπηρεσίες
υποστήριξης

Γ2

Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων
Ενδεικτικά: Μίσθωση μεταφορικών μέσων, μεταφορές, μετακομίσεις

Γ3

Γενικά Έξοδα Λειτουργίας
Αφορά σε: Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων,
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και
φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας, φωτοαντιγραφικό χαρτί, Εκτυπώσεις –
εκδόσεις, Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης, Υπηρεσίες ταχυδρομικών ή
ταχυμεταφορών

Γ5 Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora
Ενδεικτικά: Υπηρεσίες για την οργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του προσωπικού
στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους
Γ6

Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού, Εξωτερικού
Ενδεικτικά: Υπηρεσίες ταξιδίων, έκδοσης εισιτηρίων, κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην
Ελλάδα ή το εξωτερικό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Α. Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ Ε.Π.
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
(ενδεικτικό κείμενο)
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Από:
(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.)
Προς:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Μονάδα Γ’
Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
Τηλ.: 210 3278022 Fax: 210 3278128
Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο προμηθευτών /
παρόχων υπηρεσιών που δημιουργεί η ΕΥΔ Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση», για την / τις παρακάτω κατηγορία / κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας:
1. ……………………………………………..
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
Δραστηριοποιούμαι ....
(Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι
συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Παραρτήματος Ι
του παρόντος )
Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση):
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του
Ν.4412/2016,(υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν
ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και
Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους
νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
2. Κατάλογος έργων, όπως αυτά απαιτούνται στην αντίστοιχη κατηγορία ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας που αιτείται το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο.
3. Για Φυσικά Πρόσωπα: Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος
έργων, όπως αυτά απαιτούνται στην αντίστοιχη κατηγορία ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
που αιτείται το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο,
4. Για Νομικά Πρόσωπα: Προφίλ εταιρείας, κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών /
υποδομών / προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων
(κατά περίπτωση).

Β. Αίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων στον κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών
της ΕΥΔ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
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(ενδεικτικό κείμενο)
Από:
(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.)
Προς:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Μονάδα Γ’
Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
Τηλ.: 210 3278022 Fax: 210 3278128

Με την παρούσα, επικαιροποιούνται:
1. τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την αριθμ.πρωτ. ……………αίτηση μας στον κατάλογο
προμηθευτών / παρόχων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ , ως εξής:
Α. …….
Β. …….
2. το ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016, (υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου
υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) πλήρως συμπληρωμένο και
επισημαίνουμε τις αλλαγές που έχουν επέλθει , ως εξής:
Α. …….
Β. …….
Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης
πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές
Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
3. οι κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. ……………αίτηση
μας, επανακαθορίζονται και αντιστοιχούν στις ακόλουθες του Παραρτήματος Ι της παρούσης:
Α. …….
Β. …….

Ο Αιτών

Σφραγίδα - Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
(Αφορά μόνο τους ήδη εγγεγραμμένους για την επιβεβαίωση μη μεταβολής στοιχείων)
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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):

ΕΥΔ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
Ταχυδρομείου
(Fax):
(Εmail):
(3)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. ………….
αρχική αίτηση εγγραφής
μου στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της Προγραμματικής Περιόδου 20142020, είναι απολύτως αληθή και παραμένουν εν ισχύ
Ημερομηνία:
……/…/20……
Ο – Η Δηλ…
(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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση»
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κοραή 4, τ.κ. 10564
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Νίκη Μαγιάση
- Τηλέφωνο: 210-3278022
- Ηλ. ταχυδρομείο: nmagiasi@epeaek.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο:www.edulll.gr
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
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 αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 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.
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);
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

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]
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εγγραφής ή πιστοποίησης, 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
κατάλογο:
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:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
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 …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα
δραστηριότητες·

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου 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;
Εάν ναι, αναφέρετε:
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:

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
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, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
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ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
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; Διευκρινήστε:
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 ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): i
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;

Απάντηση:

[] 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 [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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
αυτές τις περιστάσεις
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης [….................]
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
κυρώσεις;
μέτρα αυτοκάθαρσης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [] Ναι [] Όχι
πληροφορίες:
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
να [] Ναι [] Όχι
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) ήταν 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;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα

Καταλληλότητα
1)
Ο
οικονομικός
φορέας
είναι
εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα
ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα
εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:
1) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα για τα τρία τελευταία [……],[……][…]νόμισμα
οικονομικά έτη είναι:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο,
αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο για δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών
και δημόσιες
συμβάσεις
υπηρεσιών:
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 ιδιωτικούς:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:

Απάντηση:
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική πρόσκληση):
[…...........]
Περιγρα ποσά
ημερομη παραλήπτ
φή
νίες
ες

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]
β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
[……]

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό :
10) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
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τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία θα
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
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:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

ΑΔΑ: 652Ο465ΧΙ8-Κ24
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – V 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 δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

