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ΘΕΜΑ : Απόφαση για κατάρτιση, επικαιροποίηση και διατήρηση καταλόγου 
προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύµφωνα µε την 
Υπουργική Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677Β΄) – Ανοιχτή 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο 
προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ.                                      
  
 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 4314/2014 για τη «∆ιαχείριση, τον Έλεγχο και Εφαρµογή Αναπτυξιακών 
Παρεµβάσεων για την Προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014). 
2. Το µε αριθµό απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 Εγκεκριµένο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης) 2014-2020». 
3. Την Απόφαση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής  µε αριθµό C (2014) 10165/18.12.2014 
που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2020 “Ιόνια Νησιά (CCI 
2014GR16M2OP009)”. 
4. Την υπ’ αρ. 32671/EYΘΥ 328/23.03.2015 (ΦΕΚ 791/Β/06.05.2015) Υπουργική 
Απόφαση µε θέµα «Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων µε 
τίτλο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων» 
5. Την Υπουργική Απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3521), όπως 
τροποποίησε και αντικατέστησε την Υ.Α. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822 
/Β’/24.8.2015) µε θέµα «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-
2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων. 
6. Τις διατάξεις του Νόµου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α΄) µε θέµα « ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ» 
7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/03-03-2017 (ΦΕΚ 677Β΄) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιαδικασίες 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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8. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 449Β΄/24-02-2016) Υπουργική 
Απόφαση µε θέµα ‘∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας». 
9. Η υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ. 1211/07-06-2016 (ΨΛΤ87ΛΕ-ΙΝΧ) πρώτη Απόφαση 
συγκρότησης Καταλόγου Προµηθευτών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ και οι υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ. 2078/16-
09-2016 (Α∆Α: 6ΕΟΖ7ΛΕ-Τ4Ν), υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 2918/08-12-2016 (Α∆Α: Ω0Χ17ΛΕ-ΑΣΝ) 
και υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1097/11-04-2017 (781∆7ΛΕ-Θ∆Σ) 1η, 2η και 3η  Τροποποίηση-
Επικαιροποίηση αυτής αντίστοιχα 
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 799/13-4-2016 Απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων του προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 καθώς και την υπ. 
αριθµ. οικ. 2941/13.12.2016 τροποποίηση αυτής. 
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. Αρ. Πρ. 27182/ΕΥΣΣΑ 552/07-03-2017 Απόφαση έγκρισης 
προγράµµατος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηµατοδοτούµενων από αµιγώς εθνικούς 
πόρους του Ε.Π. Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος 2017 
12. Την ανάγκη 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. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ Β΄677) για τις 
«∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων Τεχνικής Βοήθειας, 
διαδικασίες δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και 
υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».  
13. Tις ανάγκες υλοποίησης του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Την κατάρτιση, επικαιροποίηση και διατήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρόχων 
υπηρεσιών για την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύµφωνα µε τα άρθρα 9-11 της Υπουργικής Απόφασης µε αρ. 
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ Β΄677), εφεξής «Κατάλογος» 

2. Σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Ιονίων Νήσων εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε 
ενδιαφερόµενο για συµµετοχή στον Κατάλογο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), στον οποίο µπορούν να 
εγγράφονται Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα. Η πρόσκληση παραµένει ανοικτή για όλη τη 
διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020, ώστε να µην υφίσταται χρονικός ή 
άλλος περιορισµός στη δυνατότητα των προµηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να 
εγγραφούν σε αυτόν. 

3. Τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα, που επιθυµούν να εγγραφούν στον ανωτέρω κατάλογο 
υποβάλλουν αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, 
όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. 

4. Ο Κατάλογος της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, ο οποίος έχει ήδη συγκροτηθεί δυνάµει της ΥΑ 
18709/ΕΥΣΣΑ413/19-02-2016 παραµένει σε ισχύ, πλην όµως και για τους 
εγγεγραµµένους σε αυτόν ισχύουν τα οριζόµενα για την επικαιροποίηση των στοιχείων, 
που ορίζονται στο άρθρο 10 παρ. 7,8 και 9 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 
677Β΄) 

5. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται µε βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον 
Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Η εγγραφή στον 
Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συµµετοχής, 
τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας και οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής επάρκειας για 
την ανάληψη συγκεκριµένης κατηγορίας έργων. Οι βεβαιώσεις εγγραφής Φυσικών ή 
Νοµικών Προσώπων στον Κατάλογο θα γνωστοποιούνται στα πρόσωπα, των οποίων 
εγκρίνεται η εγγραφή.  
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6. Υπεύθυνη για την τήρηση του Καταλόγου είναι, σύµφωνα µε το Σ.∆.Ε. η Μονάδα Γ΄ της 
ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ.  

 
 
 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 

- Παράρτηµα Ι: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 
- Παράρτηµα ΙΙ: Κατηγορίες Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
- Παράρτηµα ΙΙΙ: Αίτηση Εγγραφής στον Κατάλογο 
- Παράρτηµα IV: ΤΕΥ∆ 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Γραφείο Περιφερειάρχη 
3. Μονάδα Γ΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο 
προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ 

 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων έχοντας υπόψη: 

i. Το άρθρο 48 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α΄), όπως ισχύει 

ii. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄) «∆ηµόσιες 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 

iii. Τα άρθρα 9-11 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677Β΄) 

iv. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020 για 

το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) 

v. Την υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 811/14-04-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 

για Συγκρότηση και τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της 

Ε.Υ.∆. Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος δυνάµει της υπ’ αριθµ. Πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 

449Β΄/24-02-2016) ΥΑ.   

vi. Την υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ. 1211/07-06-2016 (ΨΛΤ87ΛΕ-ΙΝΧ) Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά µε δηµιουργία καταλόγου προµηθευτών και 

παρεχόντων υπηρεσίες για τις ανάγκες της Τεχνικής Βοήθειας από την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ 

και τις υπ’ αρ. Πρωτ. Οικ. 2078/16-09-2016 (Α∆Α: 6ΕΟΖ7ΛΕ-Τ4Ν), υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 

2918/08-12-2016 (Α∆Α: Ω0Χ17ΛΕ-ΑΣΝ) και υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1097/11-04-2017 

(781∆7ΛΕ-Θ∆Σ) 1η, 2η και 3η  Τροποποιήσεις-Επικαιροποιήσεις αυτής αντίστοιχα 

1. Απευθύνει την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε 

ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο 

προµηθευτών/παρόχων υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας. Ο Κατάλογος θα 

χρησιµοποιηθεί για τις αναθέσεις και συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, που θα 

απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ και λοιπών φορέων του 

Προγράµµατος για το επόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι τη λήξη της επιλεξιµότητας της 

Προγραµµατικής Περιόδου 2014 – 2020. 

2. ∆ικαίωµα 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 επί ποινή αποκλεισµού 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, 
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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, η µη πλήρωση των οποίων δυνητικά επισύρει την ποινή του 

αποκλεισµού και 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,  

- η µη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 

18 του Ν. 4412/2016 

- 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 ∆ικαστήριο 

ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δεν 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. 4412/2016 

- 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. 4412/2016 

- 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 

ακεραιότητά του ως οικονοµικού φορέα 

γ) εφόσον διαθέτει στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, 

ήτοι εγγραφή του υποψηφίου σε επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα στη χώρα 

εγκατάστασής του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, µέχρι και 

την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του,  
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δ) εφόσον διαθέτει τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα για τα τελευταία τρία χρόνια: 

- εµπειρία κατά την τελευταία τριετία (2014, 2015, 2016) στην υλοποίηση έργων των 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας, συναφών µε τις κατηγορίες ενεργειών, για τις οποίες 

δηλώνουν ενδιαφέρον  

- επαρκές και κατάλληλο απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός εργαζοµένων, ειδίκευση, 

τίτλοι σπουδών) 

- τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας 

ε) εφόσον διαθέτει την οικονοµική ή/και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, για την διαπίστωση της οποίας, θα πρέπει ο 

υποψήφιος να δηλώνει το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος για τα τελευταία τρία έτη 

(2014, 2015, 2016).  

3. Οι ενδιαφερόµενοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής 

στον κατάλογο, έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε χρονική στιγµή να αποστείλουν σε 

σφραγισµένο φάκελο µέσω ταχυδροµείου ή ταχυµεταφοράς ή να καταθέτουν 

αυτοπροσώπως στην ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ και στην ταχυδροµική διεύθυνση 

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

Μονάδα Γ΄ 

Αλυκές Ποταµού, ΤΚ 491 00 Κέρκυρα 

τα εξής έγγραφα: 

� αίτηση µε το ενδεικτικό κείµενο και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας κατ’ αντιστοιχία µε το άρθρο 11 παρ. 1 της της ΥΑ 

23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677Β΄).  

� Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 

του Ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), στο οποίο αφενός: 

 i. Βεβαιώνονται τα στοιχεία της προσωπικής κατάστασης των υποψηφίων και τα 

στοιχεία που αφορούν στους λόγους αποκλεισµού του άρθου 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 ΤΕΥ∆ θα είναι υπογεγραµµένο από το ίδιο το υποψήφιο φυσικό πρόσωπο ή τον 

νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου. 

Σχετικά µε τα στοιχεία, που δηλώνονται µε το ΤΕΥ∆ και αφορούν την άσκηση της 

επαγγελµατικής δραστηριότητας, τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες, την 

τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας, την οικονοµική ή/και χρηµατοοικονοµική 

επάρκεια, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπεριλάβουν στην αίτησή τους 
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αναλυτικά στοιχεία (προφίλ εταιρίας) ή βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά 

στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου). 

Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και αποδεικτικά µέσα, που στοιχειοθετούν τη συνδροµή των 

ανωτέρω προϋποθέσεων συµµετοχής στον Κατάλογο, θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το 

άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, θα περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του άρθρου 12 παρ. 3 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677Β΄) 

και θα ζητούνται πριν την υπογραφή της ανάθεσης  ή την υπογραφή της σύµβασης. 

Σε περίπτωση υποβολής Αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται 

όλα τα έγγραφα από ακριβή µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µπορεί να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

περισσότερες από µία δράσεις. Σηµειώνεται, ότι υποβάλλεται µόνο µία αίτηση και 

επισυνάπτονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µόνο µία φορά.  

4. Η υποψηφιότητες για την ένταξη στον Κατάλογο θα εξετάζονται από διαρκή επιτροπή 

διαχείρισης του καταλόγου της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, η οποία έχει συσταθεί µε την υπ. αριθµ οικ. 

1123/26.05.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. Αντικείµενο εξέτασης θα 

αποτελούν οι Αιτήσεις Εγγραφής, το συµπληρωµένο ΤΕΥ∆ των υποψηφίων και τα 

συνοδευτικά αυτών έγγραφα. Η Επιτροπή θα συντάσσει σχετικό πρακτικό, µε το οποίο θα 

εισηγείται την εγγραφή ή την απόρριψη των υποψηφίων στον Κατάλογο ανά κατηγορία 

ενέργειας και µε Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων θα εγκρίνεται ο Κατάλογος και 

θα επικαιροποιείται σε τακτά διαστήµατα. 

5. Η εγγραφή στον Κατάλογο πιστοποιείται µε βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον 

Προϊστάµενο της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων 

του εγγεγραµµένου προµηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, 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. 

6. 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 αρµόδια 

υπηρεσία, που διατηρεί τον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον 

κατάλογο εκείνο, για τον οποίο 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. 

Η επικαιροποίηση θα πραγµατοποιείται µε την υποβολή εγγράφου αιτήµατος 

επικαιροποίησης, στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία του άρθρου 11 της ΥΑ 

23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677Β΄), που πρέπει να επικαιροποιηθούν και θα 

συνοδεύεται εκ νέου από το ΤΕΥ∆, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εν λόγω τροποποιήσεις. 

Αντίστοιχα, σε περίπτωση µη µεταβολής των στοιχείων αυτών, θα επιβεβαιώνεται αυτό 

εγγράφως. Τα σχετικά έγγραφα θα αποστέλλονται µέσω ταχυδροµείου ή ταχυµεταφοράς 

στην αρµόδια υπηρεσία που διατηρεί τον κατάλογο.  
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Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του άρθρου 11 του οικονοµικού φορέα 

πριν το πέρας των δύο χρονικών οροσήµων, ως ανωτέρω ορίζεται, θα πρέπει να 

γνωστοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία που διατηρεί τον κατάλογο, εντός προθεσµίας ενός 

(1) µηνός από την επέλευση της αλλαγής. 

7. Όσοι προµηθευτές/πάροχοι ήταν εγγεγραµµένοι στον Κατάλογο δυνάµει της ΥΑ 

18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016, εγγράφονται αυτοδίκαια στον νέο Κατάλογο µε την 

υποχρέωση να υποβάλουν το ΤΕΥ∆ γνωρίζοντας στην Υπηρεσία αν έχουν υπάρξει ή όχι 

µεταβολές στην νοµική/προσωπική τους κατάσταση, σε σχέση µε τα προφίλ, που είχαν 

υποβάλει στην προηγούµενη φάση. Η υποβολή του ΤΕΥ∆ από τους ήδη εγγεγραµµένους 

προµηθευτές θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή, 25 Σεπτεµβρίου 2017. 

8. Όσοι υποψήφιοι κατέθεσαν Αίτηση Εγγραφής σύµφωνα µε την προηγούµενη διαδικασία 

(υπ΄αρ. πρωτ. οικ. 811/14-04-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για 

Συγκρότηση και τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ε.Υ.∆. Ε.Π. 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων µε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνάµει της 

υπ’ αριθµ. Πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-02-2016 (ΦΕΚ 449Β΄/24-02-2016) ΥΑ)  και δεν 

αξιολογήθηκαν, θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας υποβάλλοντας 

συµπληρωµατικά το ΤΕΥ∆, στο οποίο θα συνοψίσουν τα στοιχεία του προφίλ, που έχει ήδη 

σταλεί στην ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ προς αξιολόγηση. 

9. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο 

της παρούσας απευθυνόµενοι στη Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, στην ταχυδροµική 

διεύθυνση: Αλυκές Ποταµού, 49100 Κέρκυρα, στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: 

kmonastiriotou@mou.gr ή στο φαξ: 2661360060. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

(ΥΑ Τεχνικής Βοήθειας, ΦΕΚ 677Β/03-03-2017) 

 

Β. 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Β.1 
Αγορά λογισµικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισµού & 

λογισµικού 

Β.2 Εκπόνηση Μελετών - Εµπειρογνωµοσυνών – Ερευνών 

Β.3 Υπηρεσίες Συµβούλων 

Β.3.1 Σύµβουλοι  

Β.4 Πληροφόρηση και  Επικοινωνία 

Β.5 Αξιολόγηση 

Β.6 Έλεγχοι 

 

Γ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Γ.1 Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων 

Γ.3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας 

Γ.5 Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συµµετοχή σε Ηµερίδες Συνέδρια ή Fora 

Γ.6 Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτ. Εξωτ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ 

 
Αίτησης εγγραφής (ενδεικτικό κείµενο)  

 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

στον κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΕΥ∆  ΕΠ ΠΙΝ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 

Ονοµατεπώνυµο φυσικού 
προσώπου / επωνυµία 
νοµικού προσώπου 

 
 

Στοιχεία του νόµιµου 
εκπροσώπου του φορέα  

 

Τίτλος /Θέση του νόµιµου 
εκπροσώπου   

 

∆/νση έδρας  
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., 
φαξ, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο) 

 

Ονοµ/µο και στοιχεία 
επικοινωνίας υπευθύνου 
στελέχους για πληροφορίες 

 

 
Με την παρούσα, (   ή    Με την παρούσα, ως νόµιµος εκπρόσωπος του   Επωνυµία 

Νοµικού Προσώπου  ) σας υποβάλλω αίτηση εγγραφής στον κατάλογο προµηθευτών και 

παρεχόντων υπηρεσίες που δηµιουργεί η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, 

στην / στις παρακάτω κατηγορία / κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας:  

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

1. 
 

………………………………………………………………………………………….      

2.  
 

………………………………………………………………………………………….      

(σύµφωνα µε την κωδικοποίηση των κατηγοριών όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας)  

 

∆ραστηριοποιούµαι  (   ή    Το   Επωνυµία Νοµικού Προσώπου   δραστηριοποιείται)  
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Επισυνάπτονται τα κατωτέρω στοιχεία/έγγραφα: 
 
Α. ΤΕΥ∆ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της σχετικής Πρόσκλησης) 
 
Β. Έγγραφα σχετικά µε τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής  και συγκεκριµένα (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ):  
 

1. Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας 

• ……………………………………………………………………………..… 

• ……………………………………………………………………………..… 
[κατά περίπτωση: οποιαδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας, 

όπως εγγραφή σε επαγγελµατικά µητρώα της χώρας εγκατάστασης, καταστατικό, ΦΕΚ κ.λπ., προφίλ 

της εταιρείας, ή στην περίπτωση φυσικού προσώπου βεβαίωση έναρξης στην εφορία και βιογραφικό 

σηµείωµα, κλπ.] 
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2. Στοιχεία σχετικά µε τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες  

• ……………………………………………………………………………..… 

• ……………………………………………………………………………..… 
[- στοιχεία εµπειρίας στην υλοποίηση παρόµοιων έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας κατά την τελευταία τριετία (2014, 2015, 2016), που µπορούν να παρουσιασθούν υπό 

µορφή  πίνακα που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος έργου, επωνυµία 

αναθέτοντος/πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης του έργου, συµβατική αξία, σύντοµη περιγραφή του 

αντικειµένου του έργου, ρόλος του προσφέροντος στο έργο (π.χ. κύριος συµβαλλόµενος ή 

υπεργολάβος), ποσοστό συµµετοχής στο έργο 

- κατάλογος προσφερόµενων υπηρεσιών/προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιµοκατάλογος 

προϊόντων 

- το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κ.λπ.) ή τους τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες 

(τους οποίους µπορεί να διαθέσει ο ενδιαφερόµενος στα πλαίσια συγκεκριµένης σύµβασης)  

- την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας] 

 

3. Στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική / χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

• ……………………………………………………………………………..… 

• ……………………………………………………………………………..… 
[στοιχεία αναφορικά µε το ύψος του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών (3) χρήσεων (2014,2015, 

2016) (π.χ. ισολογισµοί και καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, σε περίπτωση που υποχρεούται 

στην έκδοση ισολογισµών ή υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών των 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2014, 2015, 2016), σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 

έκδοση ισολογισµών] 

 

 

 

Υπογραφή    Ηµεροµηνία    Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για συμμετοχή στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ  

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα, ΤΚ 49100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Κατερίνα Μοναστηριώτου, Στέλεχος Μονάδας Γ΄ 

- Τηλέφωνο: 2661360019 

- Ηλ. ταχυδρομείο: kmonastiriotou@mou.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pepionia.gr, www.espa.gr  

 

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

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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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 αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

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); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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 

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
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

ΑΔΑ: 73ΞΑ7ΛΕ-3ΞΤ



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:  

 

 

 

 

 

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 για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

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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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
v
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vi
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
vii

· 

2. δωροδοκία
viii,ix

· 

3. απάτη
x
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xi
· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
xii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiii

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xiv

 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): 

[……][……][……][……]
xv

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvi

: 

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: 

 

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 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xix

: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xx

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

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; Διευκρινίστε: 

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 ;
xxi

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

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): 
xxii

 

[……][……][……] 
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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 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiii

; 

[] 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 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxiv

 : 

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 τις 

περιστάσεις
xxv 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxvi

; 

[] Ναι [] Όχι 
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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 συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxvii

, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxix

 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 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

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) 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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxx

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

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 διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) 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: 

[…................................…] 

3) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίες
xxxi

 που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και y
xxxii

 -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxiii

, 

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
xxxiv

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) 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
xxxv

 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; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

3) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
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5) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

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 

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 διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο 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 υπογεγραμμένος δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxxvi

, 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
xxxvii

. 

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

Ο υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ,  [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 στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της εγγραφής 

μου στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ 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 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi 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.  

vii 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). 

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

“διαφθορά”. 

ix 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). 

x 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. 
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xi 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. 

xii 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”. 

xiii 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.". 

xiv 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 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xx 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).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
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xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

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

xxxi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxiii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiv Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxv Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 

πάροχος υπηρεσιών. 

xxxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvii 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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