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ΑΠΟΦΑΖ
ΘΔΚΑ: Απφθαζε γηα δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη
παξερφλησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ ΔΤΔΓ ΔΜΠ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Δκπνξίνπ.
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο φπσο ηζρχνπλ :
1.1. Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξα 81-84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ,
ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/10).
1.2. Σνπ Ν.3614/2007[ΦΔΚ Α΄267/3-12-2007] «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή
αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
1.3. Σνπ Ν.3840/2010 [ΦΔΚ 53/Α/31-3-2010] «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013».
1.4. Σνπ N.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφµσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
1.5. Σνπ Π.Γ. 397/88 (Φ.Δ.Κ. 185/Α/88) Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ
θαη ηηο επ’ απηνχ ηξνπνπνηήζεηο.
1.6. Σνπ Π.Γ. 59/96 (Φ.Δ.Κ. 51/Α/96 ) «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζην
Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηεο».
1.7. Σν Π.Γ. 4/2002 [ΦΔΚ3/Α/14-1-2002] «Δθηέιεζε Δλεξγεηψλ Σερληθήο Βνήζεηαο
ηήξημεο θαη Γηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ».
1.8. Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά
φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005).
1.9. Σνπ Π.Γ. 85/2012 (ΦΔΚ 141/Α/21-06-2012) «Ίδξπζε
Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ».
1.10. Σνπ
Π.Γ.
86/2012
[ΦΔΚ
141/Α/21-06-2012]
Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ & Τθππνπξγψλ».

θαη

«Γηνξηζκφο

κεηνλνκαζία
Τπνπξγψλ,

2. Σηο απνθάζεηο, φπσο ηζρχνπλ
2.1. Σελ ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ/1749 [ΦΔΚ 540/Β/27-03-2008] «Τπνπξγηθή απφθαζε
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ.
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43804/ΔΤΘΤ/2041/17-09-2009 θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 28020/ΔΤΘΤ/1212/30-062010 Τπνπξγηθή απφθαζε.
2.2. Σελ κε αξηζκ. Β1−4977 (ΦΔΚ 1540/Β/4-8-2008) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο πεξί «χζηαζεο θαη
νξγάλσζεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Δηδηθή
Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο
ζηνπο ηνκείο ηνπ Δκπνξίνπ θαη ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο Καη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο − Οηθνλνκηθψλ − Οηθνλνκίαο
Αληαγσληζηηθφηεηαο Καη Ναπηηιίαο κε αξηζκ. 210/2011 (ΦΔΚ 844/Β/16-5-2011).
2.3. Σελ κε αξηζ. Πξση. Β1-7410/27-11-2009 Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ
θαη ηεο Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, πεξί δηνξηζκνχ
ηνπ ηέθαλνπ Κνκλελνχ ηνπ Υαξαιάκπνπο, ζηε ζέζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα
Δκπνξίνπ.
2.4. Σελ κε αξηζ. Πξση. 51540/ΔΤΑΑΠ 3628/12.11.2010 Απφθαζε Τθππνπξγνχ γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ ησλ Πξνγξακκάησλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο
Δθαξκνγήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο θαη έγθξηζή ηνπο (ΦΔΚ 1856/Β/2010),
φπσο ηζρχεη.
2.5. Σελ κε αξηζκ. Β3-361/31-08-2012 απφθαζε (ΦΔΚ.2422/Β/03-09-2012),
Δμνπζηνδφηεζε γηα ππνγξαθή εγγξάθσλ «Με εληνιή Αλαπιεξσηνχ Τπνπξγνχ»
ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ ηνπ Τπ.Α.Α.Τ.Μ.Γ.
3. Σελ αλάγθε ηεο ΔΤΔΓ ΔΜΠ λα δεκηνπξγήζεη θαηάινγν πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ
ππεξεζηψλ γηα ηηο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Δθαξκνγήο ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ4/2002

ΑΠ Ο Φ Α Η ΕΟ ΤΚ Δ

1. Δγθξίλνπκε ηελ ζπλεκκέλε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο θάζε
ελδηαθεξφκελν γηα ζπκκεηνρή ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζίεο,
ηεο ΔΤΔΓ ΔΜΠ

2. Η πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο λα δεκνζηνπνηεζεί ζην http://eysed.gge.gov.gr/
θαη λα παξακείλεη αλνηρηή ζε ζπλερή θαη δηαξθή βάζε έσο ηηο 31.12.2015

3. H ζπγθέληξσζε ησλ αηηήζεσλ, πξνηάζεσλ θαη θαθέισλ πξνζθεξφλησλ, ζα δηελεξγεζεί
απφ ηε Μνλάδα Γ΄ ηεο ΔΤΔΓ ΔΜΠ.

4. Η Μνλάδα Γ΄ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πνπ ζα νξηζηεί κε άιιε
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ, ζα δεκηνπξγήζεη θαη ζα αλαλεψλεη
ζπζηεκαηηθά θαη ζε ζπλερή βάζε, γηα ηηο ελέξγεηεο ΣΤΔ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ 4/2002,
έλαλ θαηάινγν κε πξνκεζεπηέο / παξέρνληεο ππεξεζίεο, νη νπνίνη ζα έρνπλ εθδειψζεη ην
ελδηαθέξνλ ηνπο λα ζπκβιεζνχλ κε ηελ ΔΤΔΓ ΔΜΠ θαη ζα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζην Άξζξν 5 ηεο ΤΑ 51540
/ΔΤΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΔΚ Β’ 1856/26.11.2010)
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5. Οη δαπάλεο γηα ηηο αλαζέζεηο θαη ζπκβάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ
δηαδηθαζηψλ επηινγήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΤΑ 51540 /ΔΤΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΔΚ Β’
1856/26.11.2010) ζα θαιπθζνχλ απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ παξαθάησ έξγσλ ηεο
ΔΤΔΓ ΔΜΠ:
5.1. Τπνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα
ηνπ εκπνξίνπ (θσδ MIS 352872, θσδ ΠΓΔ 2011Δ05880013)
5.2. Γαπάλεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο Δθαξκνγήο ηεο ΔΤΔΓ ΔΜΠ ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ
ακηγψο εζληθνχο πφξνπο (ΑΔ 058/2, κε θσδ ΠΓΔ 2012Δ05820000)
6. Οπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα απεπζχλεη εξσηήζεηο γξαπηά ζηελ ΔΤΔΓ ΔΜΠ,
ΤΠ.Α.Α.Τ.Γ.Μ, Πιαηεία Κάληγγνο 20, 11527 Αζήλα, Μνλάδα Γ’, γξαθείν 237, e-mail:
gmplika@gge.gr; sampani@gge.gr.

Ο ΓΕΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΚΟΜΝΗΝΟ ΣΕΦΑΝΟ
ΤΝΗΜΜΔΝΑ:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Αλνηρηή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν
πξνκεζεπηψλ / παξερφλησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΤΔΓ ΔΜΠ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Καηεγνξίεο ελεξγεηψλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο Δθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
ΠΓ4/2002
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Αίηεζε γηα εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηψλ / παξερφλησλ ππεξεζίεο
ηεο ΔΤΔΓ ΔΜΠ (ελδεηθηηθφ θείκελν)
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: Τπεχζπλε δήισζε
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΔΙ:
- Γξαθ. Τθππνπξγνχ Α.Α.Τ.Μ.Γ., θνπ Αζ. θνξδά
- Γξαθ. Γελ. Γξακ. Δκπνξίνπ, θνπ η. Κνκλελνχ
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
- Πξντζηακέλε Δ.Τ..Δ.Γ Δκπ., Μνλ Α, Β1, Β2, Γ
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Η
Ανοισηή ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για εγγπαθή ζηον καηάλογο
ππομηθεςηών / παπεσόνηων ςπηπεζιών ηηρ ΔΤΔΓ ΔΚΠ

Η ΔΤΔΓ ΔΜΠ κε βάζε:
1. Σν ΠΓ 4/2002 (ΦΔΚ Α 3/2002)
2. ην άξζξν 19 ηνπ Ν 3614/2007 σο ηζρχεη
3. ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο
Β΄540/27.3.2008 σο ηζρχεη θαη ηδίσο ην άξζξν 38 απηήο,

ΑΠ

14053/ΔΤ

1749/ΦΔΚ

4. ηελ ΤΑ 51540 /ΔΤΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΔΚ Β’ 1856/26.11.2010) θαη ηδίσο ηα
άξζξα 5, 6 θαη 7 ηνπ κέξνπο Α΄ απηήο
απεπζχλεη ηελ παξνχζα αλνηρηή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζε θάζε
ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα εγγξαθή ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηψλ /
πξνζθεξφλησλ ππεξεζίεο ηεο ΔΤΔΓ ΔΜΠ, γηα ηηο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ Σερληθήο
Τπνζηήξημεο Δθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΠΓ4/2002 πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΙI ηεο παξνχζαο.
Οη ελδηαθεξφκελνη, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, νπνηαδήπνηε ρξνληθή
ζηηγκή έσο ηηο 31.12.2015 λα απνζηείινπλ ζηελ ΔΤΔΓ ΔΜΠ, ΤΠ.Α.Α.Τ.Γ.Μ, Πιαηεία
Κάληγγνο 20, 11527 Αζήλα, Μνλάδα Γ’, γξαθείν 237, e-mail: gmplika@gge.gr;
sampani@gge.gr:
1. Αίηεζε κε ην ελδεηθηηθφ θείκελν θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ
ηεο παξνχζαο, θαη΄ αληηζηνηρία κε ην άξζξν 7 παξ 2 ηεο ΤΑ 51540 /ΔΤΑΑΠ 3628 /
12.11.2010 (ΦΔΚ Β’ 1856/26.11.2010), ζπλνδεπφκελε απφ:
2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/1986 ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ/ηνπο
θαηάζηαζε (ππφδεηγκα ππεχζπλεο δήισζεο πεξηιακβάλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ηεο
παξνχζαο) θαη
3. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηηο ηερληθέο ή/θαη
επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο (εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ησλ θαηά πεξίπησζε
ελεξγεηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ (αξηζκφο,
εμεηδίθεπζε θιπ), ηελ ηήξεζε πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ηελ νηθνλνκηθή ή/θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα (χςνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ), ή βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη
θνξνινγηθά ζηνηρεία (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ) ή πξνθίι εηαηξείαο, θαηάινγν
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ / ππνδνκψλ / πξντφλησλ θαη πειαηνιφγην ή/θαη αληίζηνηρν
ηηκνθαηάινγν πξντφλησλ (θαηά πεξίπησζε)
Οπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα απεπζχλεη εξσηήζεηο γξαπηά ζηελ ΔΤΔΓ ΔΜΠ,
ΤΠ.Α.Α.Τ.Γ.Μ, Πιαηεία Κάληγγνο 20, 11527 Αζήλα, Μνλάδα Γ’, γξαθείν 237, e-mail:
gmplika@gge.gr; sampani@gge.gr.
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗ
Θαηηγοπίερ ενεπγειών Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ Δθαπμογήρ ηος άπθπος 11 ηος
ΠΓ4/2002

Α ΠΡΟΚΖΘΔΗΔ
Α1

Δμνπιηζκφο Γξαθείσλ
Α2 Η/Τ , Πεξηθεξεηαθά θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
Α3 Λνγηζκηθφ
Α4 Έληππα βηβιία θ.ι.π.

Β ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΛ
Β1 Αλάπηπμε, Δγθαηάζηαζε, ππνζηήξημε, ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ & ινγηζκηθνχ
Δλδεηθηηθά:
Αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ
Αλάπηπμε, ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηνπηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ
Τπνζηήξημε ρξεζηψλ
Δπηζθεπέο, εγθαηάζηαζε, αλαβάζκηζε θαη ζπληήξεζε HW, πεξηθεξεηαθψλ, SW,
ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ
Β2 Δθπφλεζε Μειεηψλ - Δκπεηξνγλσκνζπλψλ – Δξεπλψλ
Δλδεηθηηθά:
Μειέηεο, εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη έξεπλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ ηεο ΔΤΔΓ Δκπ.
Β3 Γεκνζηφηεηα, Πξνβνιή θαη πιεξνθφξεζε
Δλδεηθηηθά:
Τπεξεζίεο πξνβνιήο, πξνψζεζεο, δηαθήκηζεο
Δθδειψζεηο, έληππεο θαη ειεθηξνληθέο εθδφζεηο
Γ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΘΑ
Γ1 Οξγάλσζε εθδειψζεσλ - ζπλεδξηάζεσλ – ζπζθέςεσλ
Δλδεηθηηθά:
Τπεξεζίεο δηνξγάλσζεο εθδειψζεσλ, ζπλεδξηάζεσλ, ζπζθέςεσλ
Βξαρπρξφληεο κηζζψζεηο αηζνπζψλ
Τπεξεζίεο ηξνθνδνζίαο, γεπκάησλ
Οπηηθναθνπζηηθφο εμνπιηζκφο θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο
Γ3 Γεληθά Έμνδα Λεηηνπξγίαο
Δλδεηθηηθά:
Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θηηξίσλ ζηα
νπνία ζηεγάδεηαη ε ΔΤΔΓ ΔΜΠ
χλδεζε κε ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ.
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Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθψλ γξαθείνπ φπσο πιηθά γξαθηθήο χιεο,
αλαιψζηκσλ
ειεθηξνληθψλ
ππνινγηζηψλ,
εθηππσηψλ,
κεραλεκάησλ
ηειενκνηνηππίαο
θαη
θσηναληηγξαθηθψλ,
κεραλψλ
βηβιηνδεζίαο,
θσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α3 θαη Α4
Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ εζηίαζεο
Τπεξεζίεο θσηναληηγξάθεζεο
Τπεξεζίεο ηαρπκεηαθνξψλ
Τπεξεζίεο κεηαθξάζεσλ, δηεξκελείαο
Δθηππψζεηο - εθδφζεηο
Γ4 Έμνδα δεκνζίσλ ζρέζεσλ - ινηπά έμνδα θηινμελίαο Δ.Τ./ Δ.Γ.Α. & Πξντζηακέλσλ
Αξρψλ
Δλδεηθηηθά:
Τπεξεζίεο ηαμηδηψλ / έθδνζεο εηζηηεξίσλ / θξαηήζεσλ ζε μελνδνρεία ζηελ
Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ
Γ5 Δθπαίδεπζε ηνπ Πξνζσπηθνχ & πκκεηνρή ζε Ηκεξίδεο πλέδξηα ή Fora
Γ6 Έμνδα Μεηαθηλήζεσλ Δζση. Δμση.
Δλδεηθηηθά:
Τπεξεζίεο ηαμηδηψλ / έθδνζεο εηζηηεξίσλ / θξαηήζεσλ ζε μελνδνρεία ζηελ
Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ
Γ.7. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ - αλαθνηλψζεσλ
Δλδεηθηηθά:
Τπεξεζίεο δεκνζίεπζεο
δηαθεξχμεσλ ζηνλ Σχπν.

πξνζθιήζεσλ,
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δηαγσληζκψλ

ή

ΑΓΑ: ΒΔΕΘΦ-ΦΒΦ
ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗΗΗ
Αίηηζη για εγγπαθή ζηον καηάλογο ππομηθεςηών / παπεσόνηων ςπηπεζίερ
ηηρ ΔΤΔΓ ΔΚΠ
(ενδεικηικό κείμενο)

Από:
(επσλπκία, έδπα, ζηοισεία επικοινωνίαρ,
νόμιμη εκπποζώπηζη)
Πξνο ΔΤΔΓ ΔΜΠ
Μνλάδα Γ΄
Πιαηεία Κάληγγνο 20
Μνλάδα Γ΄, Γξαθείν 237
101 81 Αζήλα
e-mail: gmplika@gge.gr
ηει. 2131514394
Με ηελ παξνύζα, εθδειώλσ ην ελδηαθέξνλ κνπ λα εγγξαθώ ζηνλ θαηάινγν πξνκεζεπηώλ /
παξερόλησλ ππεξεζίεο πνπ δεκηνπξγεί ε ΔΤΔΓ ΔΜΠ γηα ηελ / ηηο παξαθάησ θαηεγνξία /
θαηεγνξίεο ελεξγεηώλ ΣΤΔ:
1.
2.
3.
Δπαζηηπιοποιούμαι ....
(Σημειώνεηαι όηι ηο ανηικείμενο δπαζηηπιοποίηζηρ ηων ενδιαθεπομένων θα ππέπει να είναι ζςναθέρ με ηο
ανηικείμενο ηων ζςμβάζεων / ενεπγειών Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ καηά ηο άπθπο 11 ηος ΠΔ 4/2002 )

Επιζςνάπηονηαι (καηά πεπίπηωζη):

1. Τπεύθςνη δήλωζη ηος άπθπος 8 ηος Ν 1599/1986 ζσεηικά με ηην πποζωπική μος
καηάζηαζη (ςπόδειγμα ςπεύθςνηρ δήλωζηρ πεπιλαμβάνεηαι ζηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV)
Σημειώνεηαι όηι, η ςπεύθςνη δήλωζη ή η πποζκόμιζη ηος πποβλεπόμενος
αποζπάζμαηορ αθοπά, ζε κάθε πεπίπηωζη ανεξαπηήηωρ ηςσόν ειδικόηεπηρ
πληπεξοςζιόηηηαρ, α) ηοςρ ομόππςθμοςρ εηαίποςρ και διασειπιζηέρ Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διασειπιζηέρ Ε.Π.Ε. γ) Ππόεδπο και Διεςθύνονηα Σύμβοςλο Α.Ε. δ) ηοςρ νομίμοςρ
εκπποζώποςρ κάθε άλλος νομικού πποζώπος.

2. ηοισεία ζσεηικά με ηην άζκηζη ηηρ επαγγελμαηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ
3. ηοισεία ζσεηικά με ηιρ ηεσνικέρ ή/και επαγγελμαηικέρ ικανόηηηερ αναθοπικά με:


ηελ εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε έξγσλ ησλ θαηά πεξίπησζε ελεξγεηώλ ηερληθήο
ππνζηήξημεο·



ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό (αξηζκόο, εμεηδίθεπζε θιπ)·



ηελ ηήξεζε πξνηύπσλ εμαζθάιηζεο πνηόηεηαο.
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4. ηοισεία ζσεηικά με ηην οικονομική ή/και σπημαηοοικονομική επάπκεια αναθοπικά με ην
ύςνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ·
5. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα θαη θνξνινγηθά ζηνηρεία (ζε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ)
6. ή πξνθίι εηαηξείαο, θαηάινγνο πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ / ππνδνκώλ / πξντόλησλ θαη
πειαηνιόγην ή/θαη αληίζηνηρνο ηηκνθαηάινγνο πξντόλησλ (θαηά πεξίπησζε)
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ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΗV

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ

Ο – Η Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
1. Γελ ππάξρεη ζε βάξνο κνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή
νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο
2. Γελ ππάξρεη ζε βάξνο κνπ θαηαδίθε βάζεη απόθαζεο πνπ έρεη ηζρύ δεδηθαζκέλνπ γηα αδίθεκα
ζρεηηθό κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή κνπ, γηα ηέιεζε ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ
παξαπηώκαηνο
3. Γελ έρσ ηεζεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο, παύζεο εξγαζηώλ, αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, θαη δελ ηειώ ζε αλάινγε θαηάζηαζε
4. Γελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο κνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή νπνηαδήπνηε άιιε παξόκνηα δηαδηθαζία
5. Έρσ εθπιεξώζεη ηηο αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο
Ηκεξνκελία:

(4)
……/…../20……
Ο – Η Δει.

(Υπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη
ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε
κέρξη 10 εηώλ.

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ
δεινύζα.
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