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Θέμα: Απόφαση για δημιουργία και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και
παρεχόντων
υπηρεσιών
της
ΕΥΔ
23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (Β’ 677)

ΕΠΑΝΕΚ,

σύμφωνα

με

την

ΥΑ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα»
2. Το άρθρο 48 του ν.4314/2014 (Α 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020, Β)… και άλλες διατάξεις»
3. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 119 παρ.4 & 329 παρ.4 αυτού
4. Το Π.Δ. 123/2016 (Α’ 208) περί ανασύστασης και μετονομασίας υπουργείων
5. Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β 677) Υπουργική Απόφαση
για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων
τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
6. Τη με ΑΠ 67743/ΕΥΘΥ615/22-6-2015 (Β 1248) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Αναδιάρθρωση της Ειδικής
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Υπηρεσίας
Διαχείρισης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ” του
άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και κατάργηση της με αριθμ
1121/408Δ/Φ03/2012 (Β΄ 655) κοινής υπουργικής απόφασης
7. Τη με ΑΠ. 34686/27-3-2015 (ΥΟΔΔ 178) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού “Διορισμός
μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού“
8. Τη με ΑΠ 1554/431Γ/Φ86/30-03-2016 Απόφαση για δημιουργία και τήρηση
καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
(ΑΔΑ: 6ΛΘ14653Ο7-Π7Χ)
9. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών
τεχνικής σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων για τις
κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-022017 (ΦΕΚ/τ.β./677/03-03-2017) ΥΑ για τις «Διαδικασίες κατάρτισης
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας διαδικασίες
δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και
υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Την έγκριση της συνημμένης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε
ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων
υπηρεσιών, της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 9, 10
και 11 της
ΥΑ
23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (Β 677), στον οποίο δύναται να εγγράφονται
Φυσικά και Νομικά πρόσωπα.
2) Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στον ανωτέρω
κατάλογο υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας,
όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης. Για κάθε
σχεδιαζόμενη σύμβαση τεχνικής βοήθειας, για το οποίο επιλέγεται δυνητικός
ανάδοχος από τον κατάλογο και κατά τους όρους του άρθρου 119 του
Ν.4412/2016 και των άρθρων 2 & 12 της Α.Π.23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (Β
677) ΥΑ απευθύνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε έναν ή
περισσότερους εγγεγραμμένους, οι οποίοι βάσει των στοιχείων του καταλόγου
είναι σε θέση να υλοποιήσουν με επάρκεια το υπό ανάθεση αντικείμενο. Στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα προσδιορίζεται το φυσικό αντικείμενο
των προμηθειών ή υπηρεσιών που θα ζητηθούν από το δυνητικό ανάδοχο και οι
ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές της ανάθεσης.
3) την Υποκατηγορία Β5 του Παραρτήματος 1-: 1.Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές
Τεχνικών Έργων – Υποδομών, 2. Eμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Έργων
Εξοικονόμησης Ενέργειας – Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,3. Εμπειρογνώμονες
- Αξιολογητές Έργων ΤΠΕ και 4. Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές Έργων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα
οποία και θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο
σημείο 5 της παρούσας. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων απαιτείται τα
νομικά πρόσωπα να αναφέρουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των
μελών του προσωπικού που θα επιφορτίζονται την υπο ανάθεση σύμβαση και τα
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μέλη αυτά θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο
σημείο 5 της παρούσας.
4) Οι Επιτελικές Δομές / Ενδιάμεσοι Φορείς και οι υπόλοιποι Δικαιούχοι Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑνΕΚ δύναται να χρησιμοποιούν τον κατάλογο της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ,
όπως
αναφέρεται
στα
άρθρα
2
και
9
της
ΥΑ
23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (Β 677). Στην περίπτωση αυτή, για τη χρήση του
καταλόγου αποστέλλεται σχετική επιστολή στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, με την οποία
δηλώνεται η πρόθεση για χρήση του καταλόγου προμηθευτών και παρόχων
υπηρεσιών αυτής.
5) Δικαίωμα εγγραφής στον Κατάλογο έχει καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής:
(α) εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
προσωπικής κατάστασης για την ανάληψη δημόσιας σύμβασης που είναι
ειδικότερα:
•

•

η μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του
Ν.4412/2016.
η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του
υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το
ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 περ.α & β του
Ν.4412/2016.

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

•
•

•
•

•

η μη ύπαρξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
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 Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου,
η μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
η δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά
μέσα, μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του
άρθρου 24 του Ν.4412/2016,
η δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας
κατάστασης στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του Ν.4412/2016,
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•

•

•

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 ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα.

(γ) εφόσον διαθέτει στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και
ειδικότερα μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του
(δ) εφόσον διαθέτει τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα:
•
•

την εμπειρία στην υλοποίηση συμβάσεων των κατά περίπτωση ενεργειών
τεχνικής βοήθειας.
το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.).
την τήρηση διαδικασιών προτύπων διασφάλισης ποιότητας

(ε) εφόσον διαθέτει την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα:
Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια
αναφορικά με το ύψος του κύκλου εργασιών (τελευταία τριετία).
(ζ) εφόσον είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και διαθέτει το ίδιο το φυσικό
πρόσωπο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου τα μέλη του προσωπικού του, που
θα επιφορτίζονται την υπό ανάθεση σύμβαση τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών
και την σχετική επαγγελματική εμπειρία (αποκλειστικά στην περίπτωση
ένταξης στην Υποκατηγορία Β5 του Παραρτήματος 1, όπως αυτά
εξειδικεύονται στην παράγραφο 6 και περιλαμβάνονται στο μέρος Γ του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4
του Ν.4412/2016
6) Για την υποβολή υποψηφιότητας εγγραφής στον Κατάλογο απαιτείται να
προσκομιστούν τα ακόλουθα:
α. Η αίτηση εγγραφής του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, με την
επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, την εκπροσώπηση στις περιπτώσεις
νομικών προσώπων, το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, το
οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων/ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙI της παρούσας.
β. συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 του Παραρτήματος ΙΙΙ της
παρούσας, στο οποίο αφενός: (i) βεβαιώνονται τα στοιχεία της προσωπικής
κατάστασης των υπόχρεων και τα στοιχεία που αφορούν στους λόγους
αποκλεισμού του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 κατά τα ανωτέρω φυσικών
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ή νομικών προσώπων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού και αφετέρου (ii) βεβαιώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων στην Αίτηση Εγγραφής και κυρίως όσον αφορά την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις τεχνικές και επαγγελματικές
ικανότητες και την οικονομική επάρκεια.
Το ανωτέρω ΤΕΥΔ θα είναι υπογεγραμμένο από το ίδιο το υπόχρεο φυσικό
πρόσωπο. Επιπλέον το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως
τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας α) τους ομόρρυθμους εταίρους και
διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε, β) διαχειριστές Ε.Π.Ε /Ι.Κ.Ε γ) Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ αυτής δ) τους
νόμιμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
γ. Ειδικά για την ένταξη στην Υποκατηγορία Β5 του Παραρτήματος Ι ήτοι:
Ι. Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Τεχνικών Έργων – Υποδομών, ΙΙ.
Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας – Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, ΙΙΙ. Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Έργων ΤΠΕ και IV.
Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές Έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, οι
ενδιαφερόμενοι απαιτείται να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν – εκτός του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας - και τα
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης για το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, ή για τη
περίπτωση νομικού προσώπου για τα μέλη του προσωπικού του, που θα
επιφορτίζονται την υπό ανάθεση σύμβαση:
I.
o

Για την ένταξη στην Υποκατηγορία Β.5.2.1 Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές Τεχνικών Έργων – Υποδομών
Αντίγραφο Πτυχίου των κάτωθι ειδικοτήτων:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
2) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου
Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας
3) Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή
ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
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4) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
5) Πτυχίο ή δίπλωμα Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων ή Ανθοκομίας και
Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
6) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής ΤΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
7) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Τοπογραφίας ή Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Αντίγραφο της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών για τους Μηχανικούς ή Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της
Ένωσης Χημικών (ν. 1804/1988) ή Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των
Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου, αντίστοιχα ή
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ) αντίστοιχα.
Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την ύπαρξη 4ετούς
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε μελέτες/επίβλεψη/
ή και κατασκευή κτιριακών έργων.
Για την ένταξη στην Υποκατηγορία Β.5.2.2 Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας – Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας
Αντίγραφο Πτυχίου των κάτωθι ειδικοτήτων:
1. Πτυχίο
ή
δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού
ή
Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ, ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
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2. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Μεταλλείων Μεταλλουργών με ειδικεύσεις: α)
Μηχανικού Μεταλλείων ή Μεταλλειολόγου ή β) Μεταλλουργού Μηχανικού ή
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
3. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή
Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή
Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών
Επιστημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με
κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Χημείας ή Βιοχημείας ή Ιατρικής
Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές
Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
4. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών
Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
5. Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
6. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
7. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
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(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
8. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ενεργειακής
Τεχνικής ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου ή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος ή Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης
Φυσικών Πόρων ή Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας
Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
9. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
10.Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Αντίγραφο της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών για τους Μηχανικούς ή Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της
Ένωσης Χημικών (ν. 1804/1988) ή Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των
Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου, αντίστοιχα ή
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ) αντίστοιχα.
Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την ύπαρξη 4ετούς
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας στην εκπόνηση
ενεργειακών Μελετών.
Για την ένταξη στην Υποκατηγορία Β.5.2.3. Eμπειρογνώμονες Αξιολογητές Πράξεων ΤΠΕ:
Αντίγραφο Πτυχίου των κάτωθι ειδικοτήτων:
1) Πτυχίο
ή
δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού
ή
Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
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Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ, ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
2) Πτυχίο
ή
δίπλωμα
Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού
ή
Ηλεκτρολόγου
Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικου και
Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
3) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
4) Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή
Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με
εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών
Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού –
Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή
Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Η/Υ
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας. ή Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και
Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών
ή
Μηχανικών
Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών
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o

o

IV.
o

Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
5) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρονικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
6) Πτυχίο
ή
δίπλωμα
τμήματος
Πληροφορικής
ή
Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή
Διαχείρισης
Πληροφοριών
ή
Επιχειρηματικού
Σχεδιασμού
και
Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση
και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και
Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και
Δικτύων Η/Υ ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Αντίγραφο της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών για τους Μηχανικούς ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ) αντίστοιχα.
Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την ύπαρξη 4ετούς
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον σχεδιασμό και
υλοποίηση πράξεων Πληροφορικής.
Για την ένταξη στην Υποκατηγορία Β.5.2.4 Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές
Έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Αντίγραφο Πτυχίου των κάτωθι ειδικοτήτων:
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή
Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της Θάλασσας ή
Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Φυσικής ή Φυσικών
Επιστημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με
κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Χημείας ή Βιοχημείας ή Ιατρικής
Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Σπουδών στις Φυσικές
Επιστήμες ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή
Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή
Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή
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Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Πτυχίο ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
3. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής
ή Τεχνολογίας Πετρελαίου ή Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή
Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ή Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή
Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
ή Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων ή Γεωτεχνολογίας και
Περιβάλλοντος ή Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ή Οικολογίας και
Περιβάλλοντος ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Αντίγραφο της Άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας
του τίτλου σπουδών για τους Μηχανικούς ή Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της
Ένωσης Χημικών (ν. 1804/1988) ή Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των
Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου, αντίστοιχα ή
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΤΕ) αντίστοιχα.
Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που να πιστοποιούν την ύπαρξη 4ετούς
εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε έργα διαχείρισης
αποβλήτων.

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί την εγγραφή του σε
περισσότερες από τις ως άνω κατηγορίες Εμπειρογνωμόνων-Αξιολογητών, υπό την
προϋπόθεση πλήρωσης των αντίστοιχων προϋποθέσεων.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το
άρθρο 80 του Ν.4412/2016 όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5 της
παρούσας δηλώνονται στο σχετικό Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 και θα ζητούνται
υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της εκάστοτε ανάθεσης ή την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
1) Η υποψηφιότητα για εγγραφή στον κατάλογο γίνεται με την συμπλήρωση και
υποβολή στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (αυτοπροσώπως, ή μέσω ταχυδρομικής
αποστολής/ταχυμεταφοράς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Μονάδα Γ', Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα ή στο p.kosma@mou.gr της σχετικής
Αίτησης Εγγραφής του Παραρτήματος II, του ΤΕΥΔ του Παραρτήματος III και των
στοιχείων τεκμηρίωσης για την ένταξη στις υποκατηγορίες της κατηγορίας Β.5.2
Εμπειρογνωμόνες-Αξιολογητές (όπου απαιτείται). Όλα τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: www.antagonistikotita.gr. Σε περίπτωση υποβολής
των ανωτέρω στοιχείων ηλεκτρονικά θα πρέπει αυτά να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα
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πρέπει να συνοδεύονται όλα τα έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα.
2) Οι οικονομικοί φορείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο κατάλογο προμηθευτών /
παρεχόντων
υπηρεσιών
της
ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ,
δυνάμει
της
Υ.Α.
18709/ΕΥΣΣΑ413/19.02.2016 (Β’ 4498) και της με ΑΠ 1554/431Γ/Φ86/30.03.2016
απόφασης για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων
υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (ΑΔΑ: 6ΛΘ14653Ο7-Π7Χ), εντάσσονται στο νέο
κατάλογο πλην όμως καλούνται:
i.

Να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4
του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ (Β) και ΙΙΙ της παρούσας.

ii.

Να επιβεβαιώσουν την μη μεταβολή των στοιχείων τους υποβάλλοντας
Δήλωση μη μεταβολής των στοιχείων (Α) του Παραρτήματος IV και τα
συνημμένα αυτής, ήτοι: της υπεύθυνης δήλωσης (Υ/Δ) του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986 (Β) του ίδιου Παραρτήματος και το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/201 του
Παραρτήματος III της παρούσας.

iii.

Σε κάθε περίπτωση οι ήδη εγγεγραμμένοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να
δηλώσουν εκ νέου και να αντιστοιχίσουν τις κατηγορίες των ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας για τις οποίες έχουν λάβει ήδη βεβαίωση εγγραφής με
αυτές του Παραρτήματος I της παρούσας.

iv.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προχωρήσουν στις ανωτέρω ενέργειες
εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης. Η μη
ανταπόκρισή τους θα συνεπάγεται τη διαγραφή τους από τον Κατάλογο.

v.

Τα ανωτέρω θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά
υπογεγραμμένα (στην ηλεκτρονική δ/νση p.kosma@mou.gr) ή μέσω
ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στην ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ (Μεσογείων 56, ΤΚ: 11527, Αθήνα).

3) Οι αιτήσεις των οικονομικών φορέων α) για την ένταξη στον κατάλογο, β) την
επικαιροποίηση ή τη δήλωση μη μεταβολής των στοιχείων τους, θα εξετάζονται από
διαρκή επιτροπή διαχείρισης του καταλόγου της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, που θα οριστεί με
άλλη απόφαση της Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Η επιτροπή θα συνεδριάζει
τουλάχιστον μια (1) φορά κάθε μήνα και αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι
Αιτήσεις των Φορέων. Η Επιτροπή θα συντάσσει σχετική εισήγηση προς τη Μονάδα Γ
της ΕΥΔ και θα εκδίδεται βεβαίωση για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στον
κατάλογο, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της σχετικής εισήγησης.
Βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο εκδίδεται εκ νέου και στην περίπτωση
επικαιροποίησης/μεταβολών των στοιχείων των οικονομικών φορέων. Η εγγραφή
στον κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής,
τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας
για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων. Οι βεβαιώσεις εγγραφής
Φυσικών ή Νομικών Προσώπων στον κατάλογο/μητρώο θα αποστέλλονται στα
Πρόσωπα των οποίων εγκρίνεται η εγγραφή.
4) Τα
φυσικά/νομικά
πρόσωπα
που
συμμετέχουν
στον
κατάλογο
προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας/μητρώο της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του
2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ. Σε
διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο. Η εν λόγω διαγραφή
δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο της ΕΥΔ
ΕΠΑνΕΚ, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής. Σε περίπτωση μη
μεταβολής των στοιχείων, ήδη εγγεγραμμένου στον κατάλογο φυσικού ή νομικού
προσώπου, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται τοιαύτη.
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5) Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων της παραγράφου 5 της παρούσας
του οικονομικού φορέα πριν το πέρας των δύο χρονικών οροσήμων, ως ανωτέρω
ορίζεται, θα πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, εντός προθεσμίας ενός (1)
μηνός από την επέλευση της αλλαγής με υπόδειξη του σημείου του ΤΕΥΔ στο οποίο
αφορά η μεταβολή.
6) Με την παρούσα καταργείται η αριθμ. πρωτ. 1554/431Γ/Φ86/30-3-2016 (ΑΔΑ
6ΛΘ14653Ο7-Π7Χ) απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών
και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.
7) Τα παραρτήματα I, II, III και IV αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης.
8) Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα:
www.antagonistikotita.gr και θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως
τις 31-12-2023.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Μονάδα
Γ΄, Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα, κα Π. Κοσμά, τηλ: 213-1503762, φαξ: 210-7473666,
email: p.kosma@mou.gr.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. ΚΑΙ Τ.Σ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ
Εσωτερική διανομή:
Μονάδες: Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Β4, Δ της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

\\epanek02\MONADA_C\ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ\2017\Απόφαση καταλόγου 2017 v4 ΟΡΘΗ 20170518.doc
Σελίδα 13 από 42

ΑΔΑ: 7ΛΧΡ465ΧΙ8-ΒΨ8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας, συνίστανται ιδίως στα εξής:
Α. προμήθεια αγαθών
Β. παροχή υπηρεσιών
Γ. προμήθειες και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών

Α.
Α.1
Α.2

Α.3
Β.
Β.1

Β.2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Εξοπλισμός Γραφείων
Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (έπιπλα γραφείου, βιβλιοθήκες, συσκευές
κλιματισμού κ.λ.π.)
Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός
Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
και
εγκατάσταση
τους
συμπεριλαμβανομένων
των
βασικών
λογισμικών
και
λογισμικών
αυτοματισμού γραφείου, περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κλπ),
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων,
μηχανημάτων
τηλεομοιοτυπίας,
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές κλπ),
μηχανών γραφείου και φορητών μηχανών εξοπλισμού γραφείου (μηχανές
βιβλιοδεσίας κλπ), εργαστηριακού εξοπλισμού κ.ά.
Έντυπα βιβλία κ.λ.π.
Προμήθεια εγχειριδίων, βιβλίων και εντύπων.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγορά λογισμικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση
εξοπλισμού & λογισμικού
1. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών
συστημάτων και λογισμικού.
2. Εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων, Η/Υ
και περιφερειακών, καθώς και λοιπού εξοπλισμού.
3. Προμήθεια έτοιμων λογισμικών.
4. Ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδομένων.
5. Ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση τοπικών πληροφοριακών
συστημάτων.
6. Ανάπτυξη και συντήρηση διεπαφών μεταξύ ΟΠΣ ΕΣΠΑ, Ηλεκτρονικής
υποβολής και τοπικών πληροφοριακών συστημάτων.
7. Τεχνική υποστήριξη του Γραφείου ΟΠΣ.
8. Υποστήριξη χρηστών και πληροφορικών συστημάτων.
9. Επισκευές,
εγκατάσταση,
αναβάθμιση
και
συντήρηση
HW,
περιφερειακών, SW, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων
10.Επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων έργων επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και έρευνες για την υποστήριξη της
υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και
επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας. Προκαταρκτικές μελέτες έργων,
όπως
περιβαλλοντικές,
κόστους
–
ωφέλειας,
βιωσιμότητας,
γεωλογικές, εδαφολογικές κλπ.
2. Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης δράσεων του ΕΠΑνΕΚ και
επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών
δράσεων. Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες για τις διαμορφούμενες
ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
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Β.3
Β.3.1

Β.3.2
Β.4

Β.5

Β5.1

Β.5.2

Β.5.2.1

Β.5.2.2

Β.5.2.3

3. Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με την εκπαίδευση και την
προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στην τεχνολογική,
οικονομική και διαρθρωτική προσαρμογή. Αναλύσεις προσδιορισμού
φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.
4. Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης, και μελέτες διοικητικής
και οργανωτικής αναβάθμισης.
Υπηρεσίες Συμβούλων
Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης, που έχουν σχέση με
την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της
αναθεώρησης και του κλεισίματος του Ε.Π. της προηγούμενης, της εν ισχύ
και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου.
Νομικοί Σύμβουλοι
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου νομικής υποστήριξης.
Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και
Επικοινωνία)
1. Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου
δράσης,
2. εκπόνηση ερευνών,
3. οργάνωση
ημερίδων,
σεμιναρίων
και
άλλων
ενημερωτικών
εκδηλώσεων,
4. παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού
υλικού,
5. παραγωγή
διαφημιστικού
υλικού
(τηλεοπτικάραδιοφωνικά
μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα),
6. προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, ανάπτυξη –
συντήρηση δικτυακών τόπων,
7. δημιουργία ή/και λειτουργία δομών πληροφόρησης (callcenter,
γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ).
Αξιολόγηση
Περιλαμβάνονται οι ενέργειες για την αξιολόγηση του προγράμματος, την
κατάρτιση Υποκατηγοριών Αξιολογητών και Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο
πράξεων που απαιτούν εξειδικευμένη υποστήριξη κατά το στάδιο της ένταξής
τους.
Αξιολόγηση Επιχειρησιακού Προγράμματος
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή συμβούλων αξιολόγησης για το σχεδιασμό
και την υλοποίηση όλων των αξιολογήσεων, κατά τη διάρκεια εφαρμογής
του ΕΠΑνΕΚ ή για την προετοιμασία ενός νέου ΕΠ ή για το κλείσιμο του
προηγούμενου.
Εμπειρογνωμόνες-Αξιολογητές
Εμπειρογνωμόνες-Αξιολογητές, ατομικά ή με τη μορφή Ομάδων Εργασίας,
που θα επιλεγούν για να γνωμοδοτήσουν επί προτάσεων χρηματοδότησης
ερευνητικών ή άλλων υποδομών κλπ γιαπου θα ενταχθούν στο ΕΠΑνΕΚ.
Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Τεχνικών Έργων – Υποδομών
Αξιολογητές/εμπειρογνώμονες που πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας
6 της Απόφασης για την κάλυψη αναγκών υποστήριξης της ΕΥΔ κατά το
στάδιο της ένταξής εξειδικευμένων πράξεων.
Eμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας –
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Αξιολογητές/εμπειρογνώμονες που πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας
6 της Απόφασης για την κάλυψη αναγκών υποστήριξης της ΕΥΔ κατά το
στάδιο της ένταξής εξειδικευμένων πράξεων
Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Έργων ΤΠΤΠΕ
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Β.5.2.4

Β.6
Β.6.1
Β.6.2
Γ.
Γ.1

Γ.2
Γ.3
Γ.3.1
Γ.3.2
Γ.3.3
Γ.3.4
Γ.3.5

Γ.3.6
Γ.3.7
Γ.3.8
Γ.3.9
Γ.3.10
Γ.5

Αξιολογητές/εμπειρογνώμονες που πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας
6 της Απόφασης για την κάλυψη αναγκών υποστήριξης της ΕΥΔ κατά το
στάδιο της ένταξής εξειδικευμένων πράξεων
Εμπειρογνώμονες
Αξιολογητές
Έργων
διαχείρισης
στερεών
αποβλήτων
Αξιολογητές/εμπειρογνώμονες που πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας
6 της Απόφασης για την κάλυψη αναγκών υποστήριξης της ΕΥΔ κατά το
στάδιο της ένταξής εξειδικευμένων πράξεων
Έλεγχοι
Έλεγχοι από ελεγκτικές εταιρείες, ή φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις
προϋποθέσεις της ενότητας 6 της Απόφασης
Δικαστικοί Επιμελητές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων
Ενδεικτικά:
1. Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων
2. Βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών (συνεδριακή υποδομή, αίθουσες
εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ)
3. Μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού για
διερμηνεία,
4. Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών και υπηρεσίες
υποστήριξης
5. Υπηρεσίες τροφοδοσίας, γευμάτων
6. Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης,
7. Υπηρεσίες εντύπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων
8. Υπηρεσίες μεταφράσεων και διερμηνείας
Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων
Μίσθωση εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά
αντικειμένων, μίσθωση μεταφορικού μέσου Δ.Χ. ή τουριστικού λεωφορείου
Γενικά Έξοδα Λειτουργίας
Υπηρεσίες καθαριότητας
Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, σάρωσης εγγράφων και εκτυπώσεων
Υπηρεσίες ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών
Υπηρεσίες συνδρομών σε έντυπα ή εφημερίδες
1) Επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων π.χ.
• ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
• ηλεκτρικού δικτύου,
• τηλεφωνικού δικτύου,
• υδρευτικού δικτύου
• αποχετευτικού δικτύου,
• δικτύου φυσικού αερίου,
• κλιματιστικών μηχανημάτων,
2) Επισκευή και συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού
κ.α.,
3) Δαπάνες για την επαναφορά των χώρων σε κατάσταση εργασίας μετά την
επισκευή των παραπάνω βλαβών
Σύνδεση με το διαδίκτυο και δαπάνες σύνδεσης με τράπεζες πληροφοριών
Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων
Υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης,
αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων
τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
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Υπηρεσίες εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά αντικείμενα που
ενδιαφέρουν την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
* οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώνουν τόσο τη γενική κατηγορία όσο
και τη συγκεκριμένη υποκατηγορία (όπου υπάρχει) στην οποία επιθυμεί να
εγγραφεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Α. Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

(ενδεικτικό κείμενο)

Από:

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)

Προς:
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Μονάδα Γ΄
Μεσογείων 56,
11527 Αθήνα

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο
προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες που δημιουργεί η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ για την / τις
παρακάτω κατηγορία / κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας:
1.
2.
Δραστηριοποιούμαι ....
(Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να
είναι συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του
Παρατήματος Ι της παρούσας )
Επισυνάπτονται:
1. ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 (υπόδειγμα
τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IΙΙ)
Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως
τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
2. Στοιχεία Τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων ένταξης στην υποκατηργορία Β.5.2:
Εμπειρογνωμόνες-Αξιολογητές:
 Β.5.2.1: Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Τεχνικών Έργων – Υποδομών
 Β.5.2.2: Eμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας –
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 Β.5.2.3: Εμπειρογνώμονες - Αξιολογητές Έργων ΤΠΤΠΕ
 Β.5.2.4: Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές Έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
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Β. Αίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων στον κατάλογο
προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
(ενδεικτικό κείμενο)

Από:

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)

Με την παρούσα, επικαιροποιούνται:

Προς:
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Μονάδα Γ΄
Μεσογείων 56,
11527 Αθήνα

1. τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την αριθμ.πρωτ. ……………αίτηση μας στον
κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, ως εξής:
…………………………………..
2. Συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016,
(υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ) πλήρως συμπληρωμένο ή/και επισημαίνοντας διακριτά
τις αλλαγές στις οποίες αφορά η αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων
(όταν δεν αφορά αρχική υποβολή ΤΕΥΔ).
Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν
ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε.
και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους
νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.

3. οι κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας σύμφωνα με την βεβαίωση
ένταξης στο Μητρώο με αρ. πρωτ. …………., επανακαθορίζονται και
αντιστοιχούν στις ακόλουθες του Παραρτήματος I της παρούσας:
………………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας
αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
 Ονομασία: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία»
 Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μεσογείων 56,
Αθήνα, ΤΚ: 11527
 Ηλ. ταχυδρομείο: p.kosma@mou.gr
 Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου):
www.antagonistikotita.gr
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου
(ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι i:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ
μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση ii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας
κατ᾽ αποκλειστικότητα, του
άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας
είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση» iii ή προβλέπει
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο
ποσοστό των εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε
ποια κατηγορία ή κατηγορίες
εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός
φορέας είναι εγγεγραμμένος σε
επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή
διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ.
βάσει εθνικού συστήματος
(προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της

Απάντηση:
[]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
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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:
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:

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία
και τον τόπο γέννησης εφόσον
απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]

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

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

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

Απάντηση:

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……] xiv
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
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Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση») xvii;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν xviii:

επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……] xvi
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης xix, στην Ελλάδα και στη
χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία
καταδίκης ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους
; xx
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον
αφορά την καταβολή των φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

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

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις xxiii:
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 συνέχε
συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσεις xxiv
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
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παράπτωμα xxv;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Έχει ο οικονομικός φορέας αθετήσει
την τις ισχύουσες υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου
18 του Ν 4412/2016;
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;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
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:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
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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;

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών
εταιρειών που συνάπτουν
δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/2005 xxvi:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 3310/2005 ;

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα

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

Απάντηση
[…]

(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

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια
πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει
ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

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
1 Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τα τρία
τελευταία οικονομικά έτη είναι:

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:

Απάντηση:

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος
εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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

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

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη):
[…...........]
Περιγρ ποσά
ημερομ παραλή
αφή
ηνίες
πτες

[……..........................]

[……]

[……]
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή
υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή,
κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή
υπηρεσίες που πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον
ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων xxxii όσον αφορά
το παραγωγικό δυναμικό ή τις
τεχνικές ικανότητες του οικονομικού
φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο,
όσον αφορά τα μέσα μελέτης και
έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς
και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων
διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή
τον εργολάβο,
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά
την εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των
διευθυντικών στελεχών του κατά τα
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

9) Ο οικονομικός φορέας έχει στη
διάθεσή του τα ακόλουθα
μηχανήματα, εγκαταστάσεις και
τεχνικό εξοπλισμό
11) Για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών:

[....……]

[] Ναι [] Όχι

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

β) [……]
[……]

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

[] Ναι [] Όχι

\\epanek02\MONADA_C\ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ\2017\Απόφαση καταλόγου 2017 v4 ΟΡΘΗ 20170518.doc
Σελίδα 34 από 42

ΑΔΑ: 7ΛΧΡ465ΧΙ8-ΒΨ8
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα
απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός
φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
12) Για δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
των προϊόντων, επαληθευμένη με
παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
13) Για Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές Τεχνικών Έργων –
Υποδομών
Οι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων:

Επαγγελματική εμπειρία:

14) Για Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές Έργων Εξοικονόμησης
Ενέργειας – Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας

[] Ναι [] Όχι

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

[….............................................]

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

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

Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
α)[......................................……]
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Οι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων:

Επαγγελματική εμπειρία:
15) Για Eμπειρογνώμονες Αξιολογητές Πράξεων ΤΠΕ
Οι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων:

Επαγγελματική εμπειρία:
16) Για Εμπειρογνώμονες Αξιολογητές
Έργων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων
Οι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων:

Επαγγελματική εμπειρία:

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

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

Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός
φορέας να προσκομίσει
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από ανεξάρτητους οργανισμούς που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον
αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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:

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

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

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση
των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται xxxiii, 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 xxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα
Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες
έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

Α. Δήλωση μη μεταβολής των στοιχείων των εγγεγραμμένων στον κατάλογο
προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Από:

(ενδεικτικό κείμενο)

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)

Προς:
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
Μονάδα Γ΄
Μεσογείων 56,
11527 Αθήνα

Με την παρούσα, υποβάλλονται:
1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) σύμφωνα με το υπόδειγμα του
σημείου Β.
2. ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016, (υπόδειγμα
τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IΙΙ) πλήρως συμπληρωμένο.
Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως
τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού
προσώπου.
3. Οι κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας σύμφωνα με την βεβαίωση
ένταξης στο Μητρώο με αρ. πρωτ. …………., επανακαθορίζονται και
αντιστοιχούν στις ακόλουθες του Παραρτήματος I της παρούσας:
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Β. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή μου με αριθμ. πρωτ. ………….. και το συνημμένο
σε αυτή ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 προς την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»του Καταλόγου Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, που δημιουργήθηκε βάσει της Α.Π.23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017,
(ΦΕΚ/τ.Β/677/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης είναι απολύτως αληθή και παραμένουν εν ισχύ.
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται
η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών
των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή
σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
ii 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.
iii Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v 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.
vi 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).
vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
viii 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).
ix 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.
x 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.
xi 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”.
xii 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.".
xiii 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 )
xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii
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)
xviii
Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xix 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).
xx 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
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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
xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xxii
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxiii
. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxiv
Άρθρο 73 παρ. 5.
xxv
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxvi
Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxvii
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.
xxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα πέντε έτη.
xxix
Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxx
Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxi
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxxii
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.
xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
xxxiv 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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