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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
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Τηλέφωνο:
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Κόνιαρη 15, 114 71 Αθήνα
Μ. Κικαρέα
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ΑΠΟ ΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-17(ΦΕΚ 677/Τ.Β/03-03-2017).

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 98/τ.Α’/22.04.2005).
2. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α’/04.11.2016) περί ανασύστασης και μετονομασίας
υπουργείων.
3. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α’/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ης
της 13 Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του N.
3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 48
και 70 αυτού.
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2106) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα
τα άρθρα 119 παρ.4 & 329 παρ.4 αυτού.
5. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε(2014)10160/18-12-2014 που αφορά
τη έγκριση του Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
6. Την Υπουργική Απόφαση 53683/EΥΘΥ459/18-5-2015 (ΦΕΚ981/τ.Β/28-5-2015) με θέμα:
«Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του άρθρου 5 παρ. 4 του ν.4314/2014».
7.

Την με αριθμ. πρωτ. 34686/27-3-2015 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/178/27-3-2015) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
περί διορισμού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ
του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

8. Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ/τ.Β./677/03-03-2017) 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».
9.

Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ οικ.2710/09-03-2016 (ΑΔΑ 6Σ024653075ΜΡ) Απόφαση για τη Δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων
υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑΑ για
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την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020)και την σε εκτέλεση αυτής αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ. 2711/09-03-2016 (ΑΔΑ 6Χ0Ζ4653Ο7-Φ0Η) Πρόσκληση Εγγραφής στον
Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη».
10. Την αναγκαιότητα προσαρμογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων (Ν.
4412/2016) για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και της σε εφαρμογή αυτού
εκδοθείσας νέας Υπουργικής Απόφασης με αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017
(ΦΕΚ/τ.β./677/03-03-2017) για τις «Διαδικασίες κατάρτισης έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την κατάρτιση, επικαιροποίηση και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων
υπηρεσιών για την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
σύμφωνα με τα άρθρα 2, 9, 10 και 11 της Υπουργικής Απόφασης με αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ
493/24-02-2017 (ΦΕΚ/τ.Β/677/03-03-2017) (εφεξής «Κατάλογος»).
2. Υπεύθυνη για την τήρηση του Καταλόγου είναι, σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε., η Μονάδα Γ της
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Οι Επιτελικές Δομές /Ενδιάμεσοι Φορείς και οι υπόλοιποι
Δικαιούχοι Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» δύναται είτε να καταρτίζουν δικό τους
κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, είτε να χρησιμοποιούν τον κατάλογο
της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ από την οποία αντλούν πόρους, όπως αναφέρεται στα άρθρα 2
και 9 της Υπουργικής Απόφασης υπ.αρ.23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ/τ.Β/677/0303-2017). Στην τελευταία περίπτωση, για τη χρήση του καταλόγου αποστέλλεται σχετική
επιστολή στην ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με την οποία δηλώνεται η πρόθεση για χρήση του
καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών αυτής.
3. Σε εκτέλεση της παρούσας απόφασης, η ΕΥΔ/ΕΠ–ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα εκδώσει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στον κατάλογο
προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, στον οποίο δύναται να εγγράφονται Φυσικά και
Νομικά πρόσωπα. H 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.
4. Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στον ανωτέρω κατάλογο
υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας όπως αυτές
αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσης
5. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον
Προϊστάμενο της ΕΥΔ / ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ 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.
6. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 10 της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017, ο Κατάλογος
της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που έχει ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ
413/19.02.2016 και της σε εκτέλεση αυτής Απόφασης με αρ.πρ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/
οικ.2710/09-03-/2016 (ΑΔΑ 6Σ02465307-5ΜΡ) και της Πρόσκλησης με αρ.πρ. ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ/οικ. 2711/09-03-2016 (ΑΔΑ 6Χ0Ζ4653Ο7-Φ0Η) παραμένει σε ισχύ.
Ωστόσο οι εγγεγραμμένοι σε αυτόν καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία
τους υποβάλλοντας:
 Τη σχετική αίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων εγγραφής στον Κατάλογο, σύμφωνα
με το Παράρτημα ΙΙ (Β) της παρούσας
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 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4
του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ.8 του Ν.1599/1986, επιβεβαιώνοντας την μη μεταβολή
των λοιπών στοιχείων τους, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της παρούσας
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προχωρήσουν στις ανωτέρω ενέργειες εντός
τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης.
Τα ανωτέρω θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά
υπογεγραμμένα (στην ηλεκτρονική δ/νση contact@epoalaa.gr) ή μέσω ταχυδρομείου ή
ταχυμεταφοράς ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στην ΕΥΔ YMEΠΕΡΑΑ ( Μονάδα Γ',
Κόνιαρη 15, ΤΚ 11471, Αθήνα).
Η μη ανταπόκρισή τους θα συνεπάγεται τη διαγραφή τους από τον Κατάλογο.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 7 της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 τα
φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων
υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ υποχρεούνται τον
Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν
επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Σε διαφορετική
περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο.
Η διαγραφή από τον Κατάλογο δεν αφαιρεί το δικαίωμά των φυσικών/νομικών
προσώπων να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ,
ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.
Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων του εγγεγραμμένου
προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, η οποία ακολουθεί τις
μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή.
Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του οικονομικού φορέα, όπως
αναφέρονται στην παράγραφο 7 της παρούσας, πριν το πέρας των δύο χρονικών
οροσήμων, ως ανωτέρω ορίζεται, θα πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΥΔ ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής. Σε
περίπτωση μη μεταβολής των στοιχείων, ήδη εγγεγραμμένου στον κατάλογο φυσικού ή
νομικού προσώπου, θα πρέπει αυτή να επιβεβαιώνεται.
7. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επικαιροποίησης
συνοδευόμενη από το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 που θα περιέχει όλα τα στοιχεία της
παραγράφου 7 της παρούσας που πρέπει να επικαιροποιηθούν από τον οικονομικό
φορέα, σύμφωνα με τα Παρατήματα ΙΙ (Β) και ΙΙΙ της παρούσας. Η επιβεβαίωση μη
μεταβολής στοιχείων θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (Υ/Δ) του άρθρου 8 του Ν.1599/1986- σύμφωνα με το Παράρτημα IV της παρούσας. Τα
ανωτέρω θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένα
(στην ηλεκτρονική δ/νση contact@epoalaa.gr) ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς ή
θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στην ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Κόνιαρη 15, ΤΚ114 71
Αθήνα).
8. Δικαίωμα εγγραφής στον Κατάλογο για τη δυνητική ανάθεση έργων έχει καταρχήν κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό:
(α) εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
προσωπικής κατάστασης για την ανάληψη δημόσιας σύμβασης που είναι ειδικότερα:




η μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016.
η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του
υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το
ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.2 περ. α & β του Ν.4412/2016.
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(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.4412/2106,
 το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
 η μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού,
 η δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν.4412/2106,
 η δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης
στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
Ν.4412/2106,
 το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2106,
 το ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον
αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,
 η μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα
(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 έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας,
το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.ά.),
την τήρηση 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-το ύψος του κύκλου
εργασιών ανά έτος.
9. Για την υποβολή υποψηφιότητας εγγραφής στον Κατάλογο απαιτείται:


Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης εγγραφής του Παραρτήματος ΙΙ (A) 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.



Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και
φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., έδρα)
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Βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή
προφίλ εταιρείας, κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών / προϊόντων
και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση).



Συμπλήρωση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016, στο οποίο αφενός: (i) βεβαιώνονται τα
στοιχεία της προσωπικής κατάστασης των υπόχρεων και τα στοιχεία που αφορούν
στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 κατά τα
ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και αφετέρου (ii) βεβαιώνεται η αλήθεια και ακρίβεια
των δηλούμενων στοιχείων στην Αίτηση Εγγραφής και κυρίως όσον αφορά την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
και την οικονομική επάρκεια.
Το ανωτέρω ΤΕΥΔ θα είναι υπογεγραμμένο από το ίδιο το υπόχρεο φυσικό
πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. Σχετικό υπόδειγμα
ΤΕΥΔ παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
Σημειώνεται ότι το ανωτέρω ΤΕΥΔ αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν
ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε
και Ε.Ε, β) τους διαχειριστές Ε.Π.Ε /Ι.Κ.Ε, γ) τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο Α.Ε καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ αυτής, και δ) τους νόμιμους
εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.

10. 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 8 της
παρούσας που δεν έχουν υποβληθεί με την αίτηση εγγραφής και έχουν δηλωθεί στο
σχετικό ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 θα ζητούνται υποχρεωτικά
πριν την υπογραφή της εκάστοτε ανάθεσης ή την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
11. Η υποψηφιότητα για εγγραφή στον Κατάλογο γίνεται με την συμπλήρωση και υποβολή
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (αυτοπροσώπως, ή μέσω ταχυδρομικής αποστολής ή
μέσω ταχυμεταφοράς η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ Μονάδα Γ', Κόνιαρη 15, ΤΚ 11471, Αθήνα ή στο contact@epoalaa.gr ) της σχετικής
Αίτησης Εγγραφής -στην οποία θα αναφέρονται τα ελάχιστα στοιχεία που απαριθμούνται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Α) της παρούσας καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα, το
συμπληρωμένο ΤΕΥΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας με τα στοιχεία που
αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση. Όλα τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: www.ymeperaa.gr. Σε περίπτωση υποβολής των
ανωτέρω στοιχείων ηλεκτρονικά θα πρέπει αυτά να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα. Σε
περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται
όλα τα έγγραφα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
12. Οι υποψηφιότητες για την ένταξη στον Κατάλογο θα εξετάζονται έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός από διαρκή επιτροπή διαχείρισης του καταλόγου της
ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, που θα οριστεί με σχετική Απόφαση του Προϊστάμενου της ΕΥΔ
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν οι Αιτήσεις Εγγραφής, τα
συνοδευτικά έγγραφα καθώς και το συμπληρωμένο ΤΕΥΔ των υποψηφίων. Η Επιτροπή
θα συντάσσει σχετική εισήγηση άμεσα προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα εκδίδει
βεβαίωση για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στον Κατάλογο, εντός τριάντα (30) ημερών
από την παραλαβή της σχετικής εισήγησης.
13. Για κάθε σχεδιαζόμενο έργο 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 (ΦΕΚ/τ.Β/677/03-032017)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 έργο. 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.
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14. Οι βεβαιώσεις εγγραφής Φυσικών ή Νομικών Προσώπων στον Κατάλογο θα
γνωστοποιούνται στα Πρόσωπα των οποίων εγκρίνεται η εγγραφή.
15. Με την παρούσα καταργούνται η προηγούμενη Απόφαση για τη Δημιουργία και Τήρηση
Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ [με Α.Π.
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ οικ.2710/09-03-2016 (ΑΔΑ 6Σ02465307-5ΜΡ)] και η σε εκτέλεση
αυτής Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ οικ. 2711/09-03-2016 (ΑΔΑ 6Χ0Ζ4653Ο7-Φ0Η)
Πρόσκληση Εγγραφής στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
16. Τα παραρτήματα I, II, III και
απόφασης.

IV

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

17. Η
πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα:
www.ymeperaa.gr και να παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις
31.12.2023.
18. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΔ / ΕΠ –
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Μονάδα Γ΄, Κόνιαρη 15, ΤΚ 11471, Αθήνα, fax 210 6930188, email:
contact@epoalaa.gr

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ευγενία Φωτονιάτα

Συνημμένα
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «Κατηγορίες Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «Αίτηση για Εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της
ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)» του άρθρου 79 παρ. 2 του
Ν.4412/2016
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
2. ΕΥΣΣΑ
Εσωτερική Διανομή :
1. Φ.Ε0.20.3
2. Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
3. Υποδ/ντές Τομέων
4. Προϊστάμενοι Μονάδων
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