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Θέμα: Απόφαση για τη συγκρότηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων
υπηρεσίες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020………. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχων
πόρων» (Φ.Ε.Κ. 3/Α/14.1.2002).
3. Την αριθ. C(2014) 10174 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014).
4. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2014) Υπουργική Απόφαση
«Εθνικών Κανόνων Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) περί «Αναδιάρθρωσης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με
το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθμ. 41543/278/Γ΄ ΚΠΣ/ΚΥΑ/8.12.2000
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(ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Την αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 / 19.02.2016 (ΦΕΚ Β΄ 449 / 24.02.2016) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης,
ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» και ειδικότερα τα άρθρα 20, 22 και 23
αυτής.
7. Την ανάγκη να δημιουργηθεί εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για
κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του Π.Δ.4/2002.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη συγκρότηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για κατηγορίες ενεργειών
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ4/2002 στον οποίο δύναται να εγγράφονται
Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
2. Εγκρίνουμε τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον
κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής
Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του Π.Δ.4/2002 που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,
προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δημοσιοποιηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
www.eydamth.gr και να παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31/12/2020.
4. Η συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων προσφερόντων, να διενεργείται από τη Μονάδα
Γ΄ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5. H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετά από σχετική
εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης που θα ορισθεί με απόφαση του Προϊσταμένου της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να δημιουργήσει και να
επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή βάση, για τις ενέργειες ΤΥΕ του άρθρου 11 του Π.Δ. 4/2002,
που περιλαμβάνονται στην παρούσα, ένα κατάλογο με προμηθευτές και παρέχοντες υπηρεσίες, οι οποίοι
θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και να μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες
επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 της αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016
(ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».
6. Για κάθε σχεδιαζόμενο έργο της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, για το οποίο δύναται να επιλεγεί
δυνητικός ανάδοχος από τον κατάλογο και δεν προσφεύγει η υπηρεσία σε διαγωνισμό ή απευθείας
ανάθεση, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τους
όρους του άρθρου 20 της αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016 (ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016) Υ.Α.,
2
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να απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, 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 να
προσδιορίζονται το φυσικό αντικείμενο των προμηθειών ή των υπηρεσιών που θα ζητούνται από τον
δυνητικό ανάδοχο και οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές της ανάθεσης.
7. Οι δαπάνες για τις αναθέσεις και συμβάσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διαδικασιών
επιλογής του άρθρου 20 της αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016 (ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016) Υ.Α.,
θα καλυφθούν από το ΠΔΕ και από τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων, κάθε φορά,
προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης [συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής βοήθειας
(Υποπρόγραμμα Α’) και πρόγραμμα ενεργειών

χρηματοδοτούμενων αμιγώς από εθνικούς πόρους

(Υποπρόγραμμα Β΄)].
8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήσεις γραπτά στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Μονάδα Γ΄ - Ηροδότου 28 69132 Κομοτηνή, fax :
2531081601, email:hariniko@mou.gr.
9. Η συνημμένη ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών
και παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης μαζί με τα παραρτήματά της αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο Περιφερειάρχης
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Γεώργιος Παυλίδης
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π . Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020………. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχων
πόρων» (Φ.Ε.Κ. 3/Α/14.1.2002).
3. Την με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2014) Υπουργική Απόφαση
«Εθνικών Κανόνων Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την αριθμ. πρωτ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413 /19.02.2016 (ΦΕΚ Β΄ 449/24.02.2016) απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης,
ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» και ειδικότερα τα άρθρα 20, 22 και 23
αυτής.
Απευθύνει την παρούσα ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΕΠ

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τις

κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του Π.Δ.4/2002, που

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.
Η διαδικασία εγγραφής στον κατάλογο εισάγει τη διαδικασία προεπιλογής των υποψηφίων, τη
δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και διαρκή βάση, την αρχή της
αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος υποψηφίου. Η εγγραφή στον κατάλογο συνιστά
απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής /
χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας συμβάσεων.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στον κατάλογο έχει κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό:
(α) εφόσον πληρεί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης για την
ανάληψη δημόσιας σύμβασης που είναι ειδικότερα:
1. η μη ύπαρξη καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·
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2. η μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
3. η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, ή άλλη ανάλογη κατάσταση,
βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους), ή
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.·
4. η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη
κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.·
5. η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το
δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

Σημειώνεται ότι για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόμιση του
προβλεπόμενου αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν
ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους εκπροσώπους
κάθε άλλου νομικού προσώπου.
(β) εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και ειδικότερα:
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας, προσωπικό με σχετική ειδίκευση ή/και εμπειρία, τήρηση προτύπων διασφάλισης
ποιότητας.
(γ) εφόσον διαθέτει την απαραίτητη οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή από
τη δημοσίευση της παρούσης και έως 31/12/2020, να αποστείλουν στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Μονάδα Γ΄ - Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή:
Α) Αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της
παρούσας. Οι κατηγορίες υπηρεσιών στις οποίες δύναται να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος, ανάλογα με
την επαγγελματική του δραστηριότητα, αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.
B) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά με την προσωπική του/τους
κατάσταση (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας) και
Γ) Στοιχεία σχετικά με:


την

άσκηση

της

επαγγελματικής

δραστηριότητας

καθώς

και

φορολογικά

στοιχεία

[οποιαδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας ή του
φυσικού προσώπου, όπως καταστατικό, ΦΕΚ, βεβαιώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών κ.λπ.,
Προφίλ εταιρείας (εφόσον υπάρχει) ή βιογραφικό σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
5
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κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών /προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος
τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση)].


τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με την εμπειρία στην υλοποίηση
έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης [Κατάλογο (σε μορφή πίνακα)
με συνοπτική περιγραφή υλοποιημένων έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
τίτλος έργου, επωνυμία Πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από: …..έως….), συμβατική αξία
έργου, αντικείμενο του έργου, ρόλος του προσφέροντος στο έργο (π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή
υπεργολάβος), φάση ολοκλήρωσης του έργου (ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη)], το απασχολούμενο
προσωπικό (αριθμός εξειδίκευση κ.λπ.) ή τους τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες (τους οποίους μπορεί
να διαθέσει ο ενδιαφερόμενος στα πλαίσια συγκεκριμένης σύμβασης), βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης
έργων, την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας.]



την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια αναφορικά με το ύψος του κύκλου
εργασιών [π.χ. Ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως των τριών (3) τελευταίων
χρήσεων (εφόσον υπάρχουν), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή
Υπεύθυνη Δήλωση για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισμών].

Στην περίπτωση ήδη εγγεγραμμένου φυσικού ή νομικού προσώπου στον προηγούμενο κατάλογο
προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (πρώην Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή) Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος συγκροτήθηκε
κατόπιν της αριθ. πρωτ. 4134/17.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ37ΛΒ-ΟΣΛ) Πρόσκλησης, όπως έχει τροποποιηθεί,
απαιτείται:
A) Αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, της
παρούσας.
B) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά με την προσωπική κατάσταση του
φυσικού / νομικού προσώπου και με τα στοιχεία της αίτησης εγγραφής στον προηγούμενο
κατάλογο (υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας).

Σε περίπτωση μεταβολής θα επισυνάπτονται μόνο τα δικαιολογητικά των στοιχείων της αρχικής αίτησης που
έχουν μεταβληθεί.
Δεν υπάρχει ανώτατο όριο ενεργειών ΤΥΕ για τις οποίες κάποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει
αίτηση εφόσον πληρεί τις απαραίτητες επαγγελματικές και τεχνικές ικανότητες.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται όλα τα
έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Από κάθε εγγεγραμμένο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί για την ανάθεση έργου, η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δύναται να ζητεί, πριν την έκδοση της σχετικής
απόφασης ανάθεσης, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έναντι των οποίων έχει υποβάλλει Υπεύθυνη
Δήλωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του
Άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β.1 Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδομένων (Microsoft SQL Server, Microsoft Access).



Ανάπτυξη συντήρηση και επέκταση τοπικών πληροφοριακών συστημάτων (Microsoft SQL Server,
Microsoft ASP.NET, Crystal Reports)



Επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων έργων επιχειρησιακών προγραμμάτων.



Ανάπτυξη και συντήρηση διεπαφών μεταξύ ΟΠΣ ΕΣΠΑ και τοπικών πληροφοριακών συστημάτων. (xml,
Microsoft ASP.NET)



Υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών.



Τεχνική υποστήριξη του Γραφείου OΠΣ και της λειτουργίας του δικτύου.



Εγκατάσταση, αναβάθμιση και συντήρηση
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων.



Εργασίες τροφοδότησης / ενημέρωσης τοπικών πληροφοριακών συστημάτων.

Η/Υ,

περιφερειακών,

δικτυακού

εξοπλισμού,

Β.2 Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσύνων – Ερευνών
Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες που έχουν σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής,
της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος της
προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου.
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων.



Προκαταρτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας, γεωλογικές,
εδαφολογικές κλπ., η ανάθεση των οποίων γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.



Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και
επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.



Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες για τις διαμορφούμενες ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ).



Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με την εκπαίδευση και την προσαρμογή του ανθρώπινου
δυναμικού στην τεχνολογική, οικονομική και διαρθρωτική προσαρμογή.



Αναλύσεις προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.



Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης.

Β.3.1 Υπηρεσίες Συμβούλων
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για ειδικά θέματα, που έχουν σχέση με την υποστήριξη
του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του
Επιχειρησιακού Προγράμματος της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου.
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Τεχνική, διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε θέματα της αρμοδιότητάς της



Οικονομική και λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΤΥΕ



Νομική Υποστήριξη



Τεχνική, και επιστημονική υποστήριξη δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
7
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Β.4. Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης,



Εκπόνηση ερευνών,



Κατασκευή και υποστήριξη εκθεσιακών περιπτέρων



Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού,



Παραγωγή διαφημιστικού υλικού (τηλεοπτικά - ραδιοφωνικά μηνύματα, διαφημιστικά αντικείμενα)



Ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων,



Δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης (callcenter, γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες
κ.λ.π.),

Β.5 Αξιολόγηση
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των αξιολογήσεων, που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Επιχειρησιακού προγράμματος ή για την
προετοιμασία ενός νέου και για το κλείσιμο του προηγούμενου.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
Γ.1 Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, παροχή γευμάτων, κ.λ.π.



Μεταφράσεις, Διερμηνείες,



Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών,



Μίσθωση οπτικοαουστικού εξοπλισμού και υπηρεσίες υποστήριξης,



Μίσθωση μεταφορικών μέσων κάθε είδους για μεταφορά συμμετεχόντων,



κ.λ.π.

Γ.3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων



Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης



Εκτυπώσεις – εκδόσεις



Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών, μηχανών
βιβλιοδεσίας, κ.λ.π.

Γ.4. Έξοδα δημοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας Ε.Υ., Επιτελικών Δομών, Δ.Α. &
Προϊσταμένων Αρχών
Ενδεικτικά αναφέρονται:



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

Γ.5.1 Εκπαίδευση του προσωπικού
Ενδεικτικά αναφέρονται:


Υπηρεσίες εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τελικούς δικαιούχους,
8
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Γ.5.2. Συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια κλπ του προσωπικού
Ενδεικτικά αναφέρονται:



Υπηρεσίες εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Γ6 Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτερικού - Εξωτερικού
Ενδεικτικά αναφέρονται:



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

9
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
(Για νέους παρόχους)
Αίτηση

για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(ενδεικτικό κείμενο)
Από:
(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)
Προς:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Μονάδα Γ’
Ηροδότου 28
69132 Κομοτηνή

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο προμηθευτών/ παρεχόντων
υπηρεσίες που δημιουργεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης για την/τις παρακάτω κατηγορία/κατηγορίες ενεργειών ΤΥΕ:
1.
2.
Δραστηριοποιούμαι…

(Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι συναφές με το
αντικείμενο των συμβάσεων/ ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης κατά το άρθρο 11 του ΠΔ 4/2002 που
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση)
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, σχετικά με την προσωπική κατάσταση του
φυσικού / νομικού προσώπου (υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
III)
2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και φορολογικά
στοιχεία [οποιαδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας ή του
φυσικού προσώπου, όπως καταστατικό, ΦΕΚ, βεβαιώσεις έναρξης και μεταβολής εργασιών κ.λπ., Προφίλ
εταιρείας (εφόσον υπάρχει) ή βιογραφικό σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), κατάλογος
προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών /προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος
προϊόντων (κατά περίπτωση)].
3. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με την εμπειρία στην
υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης [Κατάλογο (σε μορφή πίνακα)
με συνοπτική περιγραφή υλοποιημένων έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος
έργου, επωνυμία Πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από: …..έως….), συμβατική αξία έργου,
αντικείμενο του έργου, ρόλος του προσφέροντος στο έργο (π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος),
φάση ολοκλήρωσης του έργου (ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη)], το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός
εξειδίκευση κ.λπ.) ή τους τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες (τους οποίους μπορεί να διαθέσει ο
ενδιαφερόμενος στα πλαίσια συγκεκριμένης σύμβασης), βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργων, την τήρηση
προτύπων εξασφάλισης ποιότητας.]
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4. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια αναφορικά με το ύψος του

κύκλου εργασιών [π.χ. Ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως των τριών (3) τελευταίων
χρήσεων (εφόσον υπάρχουν), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Υπεύθυνη
Δήλωση για το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων (εφόσον υπάρχουν), σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών].

Ημερομηνία:

2016

Ο – Η Αιτών/ούσα

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

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):

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

1.

Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2.

Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.

3.

Δεν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας
εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

4.

Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας
εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

5.

Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και
κατά το ελληνικό δίκαιο.

6.

Στην περίπτωση που κληθώ να υπογράψω σύμβαση με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. θα υποβάλλω, εφόσον μου ζητηθούν,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.

7.

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή μου (ως Παράρτημα ΙΙ) είναι απολύτως αληθή και ακριβή και σε περίπτωση
μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτησή μου (ως Παράρτημα ΙΙ) καθώς και οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω 5
δηλώσεων μου, θα ενημερώσω εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Ημερομηνία:
20
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΑΔΑ: 76ΘΚ7ΛΒ-9ΦΞ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

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):

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου(Εmail):
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

1.

Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2.

Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.

3.

Το ... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής
διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση βάσει
του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

4.

Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση
βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία.

5.

Το ... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις τόσο κατά το
δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

8.

Στην περίπτωση που κληθώ να υπογράψω σύμβαση με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. θα υποβάλλω, εφόσον μου ζητηθούν,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.

6.

Όλα τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην αίτηση (ως Παράρτημα ΙΙ) για λογαριασμό του... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) είναι
απολύτως αληθή και ακριβή και σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτηση (ως Παράρτημα ΙΙ)
καθώς και οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω 5 δηλώσεων, θα ενημερώσω εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ημερομηνία:
20
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΑΔΑ: 76ΘΚ7ΛΒ-9ΦΞ

Σημειώνεται ότι για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόμιση του προβλεπόμενου
αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης
πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ)
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
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ΑΔΑ: 76ΘΚ7ΛΒ-9ΦΞ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
(Για παρόχους ήδη εγγεγραμμένους στον κατάλογο
βάσει της Υ.Α. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 και
της αριθ. πρωτ. 4134/17.06.2013 Πρόσκλησης της ΕΔΑ ΠΑΜΘ)
Αίτηση

για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
(ενδεικτικό κείμενο)
Από:
(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)
Προς:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Μονάδα Γ’
Ηροδότου 28
69132 Κομοτηνή

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο προμηθευτών/ παρεχόντων
υπηρεσίες που δημιουργεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Είμαι ήδη εγγεγραμμένος/η στον προηγούμενο κατάλογο προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης (πρώην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο
οποίος συγκροτήθηκε κατόπιν της αριθ. πρωτ. 4134/17.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ37ΛΒ-ΟΣΛ) Απόφασης του
Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και για την εγγραφή μου έχει εκδοθεί η αριθ πρωτ……..…………….βεβαίωση εγγραφής.
Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση)
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, σχετικά με την προσωπική κατάσταση του
φυσικού / νομικού προσώπου και με τα στοιχεία της αίτησης εγγραφής στον προηγούμενο
κατάλογο.
Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων, θα επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
(υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V),
Ημερομηνία:

2016

Ο – Η Αιτών/ούσα
(Υπογραφή)
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ΑΔΑ: 76ΘΚ7ΛΒ-9ΦΞ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

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):

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

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

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

1.

Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2.

Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.

3.

Δεν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας
εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

4.

Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας
εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

5.

Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και
κατά το ελληνικό δίκαιο.

6.

Στην περίπτωση που κληθώ να υπογράψω σύμβαση με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. θα υποβάλλω, εφόσον μου ζητηθούν,
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.

7.

Δεν έχει επέλθει ουδεμία μεταβολή στα στοιχεία της αίτησης εγγραφής βάσει των οποίων είχε εκδοθεί η η αριθ πρωτ…………..
βεβαίωση εγγραφής ή τα στοιχεία της αίτησης εγγραφής βάσει των οποίων είχε εκδοθεί η η αριθ πρωτ………….. βεβαίωση
εγγραφής έχουν μεταβληθεί και ως εκ τούτου υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά ( επιλέγεται αναλόγως την περίπτωση)

8.

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή μου (ως Παράρτημα ΙV) είναι απολύτως αληθή και ακριβή και σε περίπτωση
μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτησή μου (ως Παράρτημα ΙV) καθώς και οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω 5
δηλώσεων μου, θα ενημερώσω εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Ημερομηνία:
20
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΑΔΑ: 76ΘΚ7ΛΒ-9ΦΞ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

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):

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

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

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
1599/1986, δηλώνω ότι:

ΤΚ:

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.

1.

Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2.

Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.

3.

Το ... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής
διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση βάσει
του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

4.

Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση
βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία.

5.

Το ... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις τόσο κατά το
δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

6.

Στην περίπτωση που το ... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
θα υποβάλλω, εφόσον μου ζητηθούν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα ανωτέρω.

7.

Δεν έχει επέλθει ουδεμία μεταβολή στα στοιχεία της αίτησης εγγραφής βάσει των οποίων είχε εκδοθεί η η αριθ πρωτ…………..
βεβαίωση εγγραφής ή τα στοιχεία της αίτησης εγγραφής βάσει των οποίων είχε εκδοθεί η η αριθ πρωτ………….. βεβαίωση
εγγραφής έχουν μεταβληθεί και ως εκ τούτου υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά ( επιλέγεται αναλόγως την περίπτωση)

8.

Όλα τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην αίτηση (ως Παράρτημα ΙV) για λογαριασμό του... (Επωνυμία Νομικού Προσώπου) είναι
απολύτως αληθή και ακριβή και σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτηση (ως Παράρτημα ΙV)
καθώς και οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω 5 δηλώσεων, θα ενημερώσω εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Ημερομηνία:
20
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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Σημειώνεται ότι για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόμιση του προβλεπόμενου
αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης
πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές
Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου
νομικού προσώπου.
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