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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

         
            ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12                          Λαμία     03/07/2017 

Ταχ. Κώδικας : 35100 - Λαμία   

Πληροφορίες : Ν. Παππάς                           Αριθ. Πρωτ.:   3099 

Τηλέφωνο : 2231350905   

Fax : 2231052864   

e-mail  : npappas@mou.gr   

 

Θέμα: Τροποποίηση/επικαιροποίηση Απόφασης για τη δημιουργία και τήρηση 

καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της 

Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη : 

>  το Ν. 4314/2014 «Διαχείριση. έλεγχος και εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

> Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα 
τα άρθρα 119 παρ. 4 και 329 παρ. 4 αυτού. 

> την Απόφαση του  Υφυπουργού  Οικονομίας και Ανάπτυξης 23451/ΕΥΣΣΑ  
493/24.2.2017  (ΦΕΚ  1856/Β/26-11-2010)  «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 
υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης 
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας. 

> Την  αριθμ.  110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016  (ΦΕΚ  3521/Β/01.11.2 016)  Υ.Α.  
«Τροποποίηση  και αντικατάσταση  της  υπ'  αριθ.  81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ  
Β'  1822)  υπουργικής  απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς  - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων». 

> Την υπ. αριθμ. 32667/ΕΥΘΥ 325/23-03-2015 (ΦΕΚ 717/Β’/24-4-2015) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και 
αντικατάσταση της αριθμ. 41547/Γ’ ΚΠΣ/282 ΚΥΑ/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β’) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

> την με αρ. πρωτ. 279/29-1-2016 Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου 
προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

>  Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 
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                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

 

 

I. Την τροποποίηση / επικαιροποίηση της αριθ. πρωτ.279/29.01.2016 Απόφασης περί 

«Συγκρότησης καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες προς την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας  για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

 

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον 

κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής 

Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Στερεάς Ελλάδας 

III. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί στο www.stereaellada.gr και θα 

παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τη λήξη του προγράμματος. 

IV. Η συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων προσφερόντων, θα 

διενεργείται από τη Μονάδα Γ' της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας   

V. Η Μονάδα Γ' κατόπιν εισήγησης από επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί, θα 

δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες 

ΤΥΕ, έναν κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών 

Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την ΕΥΔΕΠ 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως 

αυτές  περιγράφονται  στο  Άρθρο  12 της αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 

677/Β/03.03.2017)  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα 

«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, 

διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 

υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας». 

 

VI. Οι δαπάνες για τις επιμέρους αναθέσεις και συμβάσεις που θα προκύψουν από την 

εφαρμογή των κατωτέρω περιγραφόμενων διαδικασιών επιλογής θα καλυφθούν από τον 

προϋπολογισμό των έργων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και θα καλύπτονται από 

το ΠΔΕ. 

 

VII. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να  απευθύνουν ερωτήσεις στην ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, 
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Μονάδα Γ', Υψηλάντη 12, 35100 - Λαμία, Τηλ.: 2231350900, 2231350905 Fax: 

2231052864, στον κ. Νικήτα Παππα. 

 

VIII. Η συνημμένη ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο 

προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας μαζί με τα παραρτήματά της (Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ) αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας. 

 

 

   Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 

    

    

  

   Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 

 
Εσωτερική Διανομή: Μονάδα Γ΄/  Χ.Α. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 
 
1.  Η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών για τις 
κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» που 
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 
 
2. Ο Κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών 
που θα διεξαχθούν σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-
2017(ΦΕΚ677/β/3-3-2017) που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και λοιπών φορέων του Προγράμματος, για το χρονικό διάστημα 
έως και την λήξη επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 
 
3. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για όλη την διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 
2014-2020 και μέχρι 31-12-2023, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη 
δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν . 
Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό / νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός 
καταλόγους. 
 
4. Τα φυσικά /νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο , 
δυνάμει  της παρούσας πρόσκλησης δύναται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας την τυποποιημένη αίτηση 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), καθώς και τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, -Μονάδα Γ, Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, φάκελο 
που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία: 
Ι. Τυποποιημένη αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) «για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών–παρόχων 
υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ «Στερεάς Ελλάδας 2014-
2020» 
ΙΙ. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας η οποία θα πρέπει να 
είναι συναφής με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας κατά τα 
οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας (προφίλ εταιρείας-εφόσον υπάρχει , οποιαδήποτε 
τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας όπως ΦΕΚκλπ., 
βιογραφικό σημείωμα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, κατάλογος προσφερόμενων 
υπηρεσιών / υποδομών/ προϊόντων και πελατολόγιο ή και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων 
ΙΙΙ. Υπεύθυνη Δήλωση προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν.4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) που περιλαμβάνει: 
Α. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού 
προσώπου και ειδικότερα: 
   O τη 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, 
   O την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, 
τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο,  
   O τη 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, 
   O την μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 
18 του Ν.4412/2106, 
   O 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  
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   O την μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού, 
   O την δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας 
κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2106, 
   O την δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2106, 
   O 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, 
   O 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, 
   O τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα 
 
Β. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου 
φυσικού / νομικού προσώπου, ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος– 
μέλος εγκατάστασής τους. 
 
Γ. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού 
/ νομικού προσώπου, που αφορούν: 
   O Κατάλογο (σε μορφή πίνακα) με συνοπτική περιγραφή υλοποιημένων έργων κατά τη 
διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος 
έργου, επωνυμία Πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από: .....εως....), συμβατική αξία έργου, 
αντικείμενο του έργου, ρόλος του προσφέροντος στο έργο (π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή 
υπεργολάβος), φάση ολοκλήρωσης του έργου (ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη)  
   O το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός εξειδίκευση κ.λπ.) ή τους τυχόν εξωτερικούς 
συνεργάτες (τους οποίους μπορεί να διαθέσει ο ενδιαφερόμενος στο 
Πλαίσιο συγκεκριμένης σύμβασης), 
   O την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας. 
 
Δ. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου 
φυσικού /νομικού προσώπου, περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και του κύκλου 
εργασιών στον τομέα έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, για τις τρεις 
τελευταίες οικονομικές χρήσεις, σε συνάρτηση με την ημερομηνία σύστασης του οικονομικού 
φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του. 
Τα ζητούμενα στοιχεία των παρ. Α, Β, Γ και Δ, θα δηλώνονται αποκλειστικά μέσω της 
Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που 
τα επιβεβαιώνουν. 
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. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής  
δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου 
 
Tα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 του 
Ν.4412/2016 θα περι γράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 
άρθρου 12 παρ.2 & 3 της με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ 
και θα προσκομίζονται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης. 
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5. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται 
όλα τα έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
 
6. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων 
υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της παρούσας πρόσκλησης, υποχρεούνται τον 
Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα 
τα στοιχεία τους στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σε διαφορετική περίπτωση θα 
διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνοι που δεν προέβησαν στη διαδικασία επικαιροποίησης. Η 
εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, 
ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής. 
 
7. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή της τυποποιημένης υπεύθυνης 
δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) του οικονομικού φορέα, η οποία θα αποστέλλεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω ταχυδρομείου, στην ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών θα επιβεβαιώνει τοιαύτη. 
 
8. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του οικονομικού φορέα πριν το πέρας των 
δύο χρονικών οροσήμων, ως ανωτέρω ορίζεται, θα πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εντός προθεσμίας ενός 
(1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής. 
 
9. Ο Κατάλογος ο οποίος έχει ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της υπ’αριθμ. 279/29-1-2016 Απόφασης 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας παραμένει σε ισχύ. Για τους εγγεγραμένους σε αυτόν 
ισχύουν τα οριζόμενα για την επικαιροποίηση των στοιχείων, που ορίζονται στις παραγράφους 
6, 7 και 8 της παρούσας πρόσκλησης.  
 
10. Όσοι κατέθεσαν Αίτηση σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία και δεν αξιολογήθηκαν, θα 
αξιολογηθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας αφού αποστείλουν το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). 
 
11. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον 
Προϊστάμενο της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . Σε περίπτωση υποχρεωτικής 
επικαιροποίησης των στοιχείων του εγγεγραμμένου προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, θα 
εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, ως ανωτέρω, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή.  
Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, 
τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την 
ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων.  
 
12. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 
διεύθυνση : www.stereaellada.gr και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να υλοποιήσει 

τις παρακάτω ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής: 

 

Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Α1 Εξοπλισμός Γραφείων 

Α2 Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός 

Α3 Λογισμικό 

Α4 Έντυπα βιβλία κ.λ.π. 

Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Β1 Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού 

Ενδεικτικά: 

• Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση λογισμικού, το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του Ε.Π.  

• Εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων και Η/Υ και 

περιφερειακών καθώς και λοιπού εξοπλισμού  που θα χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για την 

υλοποίηση του Ε.Π.  

 

Β2 Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Διενέργεια Ερευνών 

Ενδεικτικά: 

 • Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και έρευνες για την υποστήριξη της υλοποίησης του Ε.Π. 

Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 

Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων 

Β3.1 Σύμβουλοι 

Ενδεικτικά: 

• Τεχνική, διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας σε θέματα της αρμοδιότητάς της  

• Οικονομική και λογιστική υποστήριξη / διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΤΥΕ 

• Νομική υποστήριξη 

• Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη δικαιούχων 

 

 

 

Β4 Υπηρεσίες Δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης 

Ενδεικτικά: 
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• Υπηρεσίες προβολής, προώθησης, διαφήμισης, δημοσιότητας του Ε.Π. Στερεάς 

Ελλάδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

• Εκδηλώσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις 

 

Β5 Υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου 

Ενδεικτικά: 

• Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αξιολόγηση προτάσεων για 

χρηματοδότηση 

 

Β6 Έλεγχοι  

 Ενδεικτικά: 

• Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις επιτόπιες επιθεωρήσεις / 

επαληθεύσεις 

 

Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Γ1 Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων 

Ενδεικτικά: 

• Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων 

• Βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών 

• Υπηρεσίες τροφοδοσίας, γευμάτων 

• Υπηρεσίες φωτοαντιγράφισης, εκδόσεων 

• Μεταφράσεις, Διερμηνεία 

• Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών 

• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης 

• Μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κλπ. 

• Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία 

Γ2 Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων 

Ενδεικτικά: 

• Μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού για διερμηνεία, 

μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών και υπηρεσίες υποστήριξης 

• Μίσθωση μεταφορικών μέσων 

• Μεταφορές, μετακομίσεις 

 

 

 

Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας 

Ενδεικτικά: 
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• Επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων των κτιρίων στα οποία 

στεγάζεται η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

• Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων 

• Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με τον ν. 1568/85  

• Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων γραφείων 

• Σύνδεση με τράπεζες πληροφοριών. 

• Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και 

φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4 

• Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης 

• Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης 

• Υπηρεσίες ταχυμεταφορών 

• Υπηρεσίες μεταφράσεων, διερμηνείας 

• Εκτυπώσεις - εκδόσεις 

• Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φιλοξενίας 

 

Γ4 Έξοδα δημοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας ΕΔΑ & Προϊσταμένων Αρχών 

Ενδεικτικά: 

• Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό 

 

Γ5 Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora 

 

Γ5.1 Εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Δικαιούχων 

Ενδεικτικά: 

• Υπηρεσίες εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά αντικείμενα που 

ενδιαφέρουν την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

• Υπηρεσίες διοργάνωσης ή/και υποστήριξης σεμιναρίων, εκδηλώσεων, συνεδρίων 

• Συνεδριακή υποδομή (αίθουσες εκδηλώσεων ή σεμιναρίων ή συνεδρίων) 

• Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης 

• Υπηρεσίες διερμηνείας / μετάφρασης 

• Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό 

• Υπηρεσίες τροφοδοσίας 

• Υπηρεσίες μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης πρακτικών 

• Υλικά και γραφική ύλη για συνέδρια και σεμινάρια 
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Ενδεικτικά θέματα που ενδιαφέρουν για εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Δ.Α. Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας / Δικαιούχων: 

• Εκπαίδευση χρηστών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και την ηλεκτρονική υποβολή 

• Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΕΣΠΑ, ειδικά θέματα 

• Δημόσιες συμβάσεις 

• Κρατικές ενισχύσεις 

• Θέματα management 

• Θέματα διαχείρισης έργων υποδομών, ενισχύσεων, ανθρώπινου δυναμικού 

• Ειδικά θέματα των τομέων που καλύπτει το ΕΣΠΑ - Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 

 

Γ5.2 Συμμετοχή σε ημερίδες συνέδρια ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

Ενδεικτικά: 

• Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, fora τα οποία οργανώνουν άλλοι 

φορείς και στα οποία πιθανόν θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στελέχη της ΕΥΔΕΠ 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στους παρακάτω τομείς – αντικείμενα: 

Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία, Βιομηχανία – Μεταποίηση – Υπηρεσίες, Τουρισμός, 

Πολιτισμός, Ενέργεια, Εμπόριο, Καταναλωτής, έργα υποδομών, ενισχύσεων, ανθρώπινου 

δυναμικού, δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, θεσμικά και κανονιστικά θέματα που 

αφορούν το ΕΣΠΑ, ειδικά θέματα 

 

Γ6 Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού, Εξωτερικού 

Ενδεικτικά: 

• Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό 

 

Γ7 Έξοδα δημοσιεύσεων - ανακοινώσεων 

Ενδεικτικά: Υπηρεσίες δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων 

στον Τύπο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΑΙΤΗΣΗ 

για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών-παρόχων υπηρεσιών του 
ΕΠ «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» 

 

Από:  

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,  

νόμιμη εκπροσώπηση)  

 

Προς :  

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας  

Στερεάς Ελλάδας  

Υψηλάντη 12, 35100, Λαμία 

 
 
Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο προμηθευτών - 
παρόχων υπηρεσιών που δημιουργεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας  
Στερεάς Ελλάδας για την/τις παρακάτω κατηγορία/κατηγορίες ενεργειών: 
1. ..... 
2. ..... 
3. ..... κλπ  
(σύμφωνα με την κωδικοποίηση των κατηγοριών όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι) 
 
Δραστηριοποιούμαι .... 
(Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι 
συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης κατά το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας) 
 
Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση): 
 
1.  Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας [Προφίλ εταιρείας 
(εφόσον υπάρχει), οποιαδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της 
εταιρείας, όπως καταστατικό, ΦΕΚ κ.λπ., ή βιογραφικό σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου), κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών /προϊόντων και πελατολόγιο 
ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση)] 
 
2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράρτημα ΙΙΙ). 
Αφορά στα στοιχεία σχετικά με: 

 την προσωπική κατάσταση και στοιχεία που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού του 
άρθρου 73 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 

 την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

 τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες και την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική 
επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού /νομικού Προσώπου 

 
Ημερομηνία:  

Ο–Η Αιτών/ούσα 
 
 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για τη διαδικασία της «Τροποποίησης / Επικαιροποίησης της Απόφασης για τη συγκρότηση 

καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi 

Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 

 

- Ονομασία: Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Υψηλάντη 12, Λαμία, 35100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικήτας Παππάς 

- Τηλέφωνο: 2231350905 

- Ηλ. ταχυδρομείο: npappas@mou.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.stereaellada.gr  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:npappas@mou.gr
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

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 αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 
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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 για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

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 …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηiv· 

2. δωροδοκίαv,vi· 

3. απάτηvii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςviii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςix· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνx. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxi 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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xii 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

 Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισηςxiii, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxv : 

 

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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

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) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

[] Ναι [] Όχι 
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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; 

  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxvi; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

στη σχετική πρόσκληση, είναι ο εξής : 

 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος 

εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

2) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική πρόσκληση 

(έργα ενεργειών τεχνικής βοήθειας) για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 

νόμισμα 

 

 

 

 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών 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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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV 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 δωρεάνxvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της 

«Τροποποίησης / Επικαιροποίησης της Απόφασης για τη συγκρότηση καταλόγου προμηθευτών 

και παρόχων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 

επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 

73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

ΑΔΑ: ΩΙΛΒ7ΛΗ-ΛΓΕ



ΜΟΝΑΔΑ Γ΄  Σελίδα - 23 - από 23  
 

                                                                                                                                                                                            

xiii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xvi . Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

17. Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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