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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Απόφαση για τη δημιουργία και τήρηση του καταλόγου προμηθευτών και 

παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στον κατάλογο, 

σύμφωνα με την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 (Β’ 677) 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις  όπως ισχύουν : 

 

1.1      Του ν.2690/99(ΦΕΚ 45/Α/99) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

1.2 Του ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρα 81-84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/10). 

 

1.3 Του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και 

λοιπές διατάξεις όπως ισχύει. 

 

1.4 Τις διατάξεις του ν. 3614/2007(ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) «Διαχείριση, 

παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις».  

 

1.5 Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 

1.6 Του ν. 4412/2016  (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

1.7 Του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) «Σύσταση και μετονομασία 

Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

 

1.8 Του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας».  
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1.9 Του 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). 

 

1.10 Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208), «περί ανασύστασης και μετονομασίας 

Υπουργείων». 

 

1.11 Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών.», περί διορισμού του Δήμου Παπαδημητρίου του Βασιλείου στη θέση του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 

2. Τις αποφάσεις: 

 

2.1 Τις υπ’ αριθμ. 25284, 25285 και 25288 /2015 (ΦΕΚ 105/6-3-2015 – Τεύχος 

Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα) Αποφάσεις Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού, περί διορισμού Γενικών Γραμματέων της Γενικής Γραμματείας του 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αντίστοιχα. 

 

2.2 Την υπ’ αριθμ. 117036−2015 (ΦΕΚ 2490/17-11-2015) απόφαση Υπουργού 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με 

εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στους 

Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού.  

 

2.3 Την υπ’ αριθμ. 104/29-07-2014(ΦΕΚ 2173/Β/07-08-2014) και ΑΔΑ:6Θ8ΔΦ-

ΓΦΖ Απόφαση Εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στο 

Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους των 

Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων, Γραφείων και Υπηρεσιών της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 

2.4 Την υπ’ αριθμ. 47677/ΕΥΘΥ 489/2016 (ΦΕΚ 1406/Β’/19-5-2016) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού - Οικονομικών με τίτλο «Αναδιάρθρωση  της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, τομέων Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή» και αντικατάσταση των υπ’ αριθμ. Β1-4977 (ΦΕΚ Β’1540/4-8-

2008) και υπ’ αριθμ. Β1-4978 (ΦΕΚ Β’1577/6-8-2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων, 

όπως ισχύουν. 

 

2.5 Την υπ’ αριθμ. 200/28-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με θέμα 

«Έγκριση Εφαρμογής του Εγχειριδίου Διαδικασιών Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων 

Πράξεων/ Έργων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στους τομείς του Εμπορίου και 

της Προστασίας του Καταναλωτή». 

 

2.6 Την υπ’ αριθμ 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) 

Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 

επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
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Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων.» 

 

2.7 Την υπ’ αριθμ. 53850/ΕΥΣΣΑ 1026/24.5.2008 Υπουργική Απόφαση για την 

έγκριση προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας χρηματοδοτούμενων από αμιγώς 

εθνικούς πόρους του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014-2020, για το έτος 2016. 

 

2.8 Την υπ’ αριθμ. 118759/10.11.2016 Υπουργική Απόφαση ένταξης με θέμα 

«Κατανομή χρηματοδότησης 14.900,00 ευρώ για το έργο Δαπάνες Τεχνικής 

Υποστήριξης Εφαρμογής της Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή χρηματοδοτούμενες από 

αμιγώς εθνικούς πόρους (ΣΑΕ 058/2, με κωδ ΠΔΕ 2012ΣΕ05820000)». 

 

2.9 Την υπ’ αριθμ. 4402/1222/Α2/30.08.2016 Υπουργική Απόφαση ένταξης της 

πράξης «Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού (πρώην ΕΥΣΕΔΕμπ)» με κωδικό ΟΠΣ 5000972 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

 

2.10 Την υπ’ αριθμ. 122840/22.11.2016 Υπουργική Απόφαση έγκρισης της 

τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ 119/1 του έργου 

«Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

(πρώην ΕΥΣΕΔΕμπ)» με κωδικό ΟΠΣ 5000972 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ετήσιας πίστωσης 

40.000,00 ευρώ.   

 

2.11 Την υπ’ αριθμ. 342/23.12.2016 (ΑΔΑ:ΩΞΕ2465ΧΙ8-6ΓΥ) Απόφαση για 

δημιουργία και τήρηση του καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την 

ΕΔ Ε&ΠΚ Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στον κατάλογο. 

 

2.12 Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β/3.3.2017) Υπουργική Απόφαση με 

θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής 

βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και την 

ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας». 

 

3 Τα έγγραφα :  

 

3.1 Το με α.π. 115812/ΕΥΘΥ 1091/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα την 

περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) για όλα τα επιχειρησιακά 

προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. 

 

3.2 Το με α.π. 3949/856Γ/Δ03/02.07.2015 (ΑΔΑ 75ΔΛ465ΦΘΘ-ΤΟΔ) έγγραφο της  

ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ σχετικά με την Έγκριση συγχρηματοδοτούμενου σκέλους Προγράμματος 

Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΑνΕΚ. 

 

3.3 Την με α.π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 215/36Γ/Φ22/18.1.2016 (ΑΔΑ ΑΨΝΙ4653Ο7-ΖΡΖ) 

«Έγκριση συγχρηματοδοτούμενου σκέλους Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας ΕΠΑνΕΚ, Α΄ 

επικαιροποίηση» 
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3.4 Την πρόσκληση κωδ. 021, με α.π. 919/229/Α2/25.02.2016 (ΑΔΑ 7ΔΞΤ4653Ο7-

ΟΘΣ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία». 

 

3.5 Την ανάγκη δημιουργίας καταλόγου  προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για τις 

κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, ώστε να προσαρμοστεί η 

υλοποίηση των Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο νέο θεσμικό πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 

23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β/3.3.2017) απόφασης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

1. Τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ για τις κατηγορίες ενεργειών ΤΒ, του παραρτήματος ΙΙ της 

παρούσας, σύμφωνα με προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 

677/Β/3.3.2017) απόφαση του ΥπΟιΑ. 

2. Εγκρίνεται η  συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε 

ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για συμμετοχή στον κατάλογο προμηθευτών 

και παρεχόντων υπηρεσίες, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Διευκρινίζεται ότι κάθε φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός αντίστοιχους 

καταλόγους. 

3. Η παρούσα απόφαση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί στο 

http://eysed.gge.gov.gr/ και θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως το 

κλείσιμο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα έως τις 31.12.2023. 

 

4. 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 

http://eysed.gge.gov.gr/
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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,  

 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).  

5. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας δύναται να 

αιτηθεί την εγγραφή του στον κατάλογο με τη συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης 

εγγραφής (παρ. ΙΙΙ, Α), για μία ή περισσότερες κατηγορίες ενεργειών ΤΒ που 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Η αίτηση εγγραφής θα περιλαμβάνει 

συμπληρωμένα τα ελάχιστα στοιχεία που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ και θα 

υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Μονάδας Β’/Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης  

(Ο.Δ.Υ) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομικής αποστολής 

ή μέσω ταχυμεταφοράς), συνοδευόμενη με την αναφερόμενη στο Παράρτημα IV 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση. Όλα τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα στην 
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ιστοσελίδα eysed.gge.gov.gr. Το ΤΕΥΔ θα είναι υπογεγραμμένο από τον ίδιο το υπόχρεο 

φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον αφορά σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ειδικότερης 

πληρεξουσιότητας α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές ΟΕ & ΕΕ, β) 

διαχειριστές ΕΠΕ & ΙΚΕ γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΑΕ καθώς και όλων των 

μελών του ΔΣ αυτής δ) τους νόμιμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου. Σε 

περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις, όλα τα έγγραφα θα πρέπει να 

συνοδεύονται από ακριβή μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

6. Οι αιτήσεις για την ένταξη, αλλά και την επικαιροποίηση αυτής, στον κατάλογο θα 

εξετάζονται από τη διαρκή Επιτροπή Διαχείρισης του καταλόγου της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή, που θα οριστεί με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΔ Ε&ΠΚ. Αντικείμενο 

εξέτασης θα αποτελούν οι αιτήσεις εγγραφής / επικαιροποίησης στις οποίες θα 

περιλαμβάνονται οι αναλυτικές πληροφορίες που θα ζητούνται κατά το Παράρτημα ΙΙΙ 

και τα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα. Η επιτροπή θα συντάσσει σχετική εισήγηση άμεσα 

προς τη Μονάδα Β’/Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης  (Ο.Δ.Υ)  της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.  

7. Η Μονάδα Β’/Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης (Ο.Δ.Υ) μετά από εισήγηση της διαρκής 

Επιτροπής Διαχείρισης, θα μεριμνήσει για τη δημιουργία του καταλόγου για τις ενέργειες 

Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔ Ε&ΠΚ και θα μεριμνά για την ανανέωση, του σε συνεχή και 

συστηματική βάση, από τους έχοντες εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με 

την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και 

Προστασίας Καταναλωτή και έχουν προκριθεί. Αυτοί, θα μπορούν να συμμετέχουν στις 

διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 

23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β/3.3.2017) Υπουργικής Απόφασης.  

8. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον 

Προϊστάμενο της ΕΔ Ε&ΠΚ. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων 

του εγγεγραμμένου οικονομικού φορέα, εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, ως ανωτέρω η 

οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή. Η εγγραφή 

στον κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής / 

επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής / χρηματοοικονομικής επάρκειας για την 

ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας έργων. Οι βεβαιώσεις εγγραφής φυσικών ή νομικών 

προσώπων στον κατάλογο θα αποστέλλονται στα πρόσωπα των οποίων εγκρίνεται η 

εγγραφή. 

9. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων 

υπηρεσίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΔ Ε&ΠΚ υποχρεούνται τον Ιανουάριο 

του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021, να υποβάλουν 

επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους (παρ. ΙΙΙ, Β) στην ΕΔ Ε&ΠΚ. Σε διαφορετική 

περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το 

δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο της ΕΔ Ε&ΠΚ, 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. 

10. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων της παραγράφου 4. της παρούσας για 

τον οικονομικό φορέα, πριν το πέρας των 2 χρονικών οροσήμων ως παραπάνω ορίζεται, 

θα πρέπει να γνωστοποιείτε στην ΕΔ Ε&ΠΚ, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη 

επέλευση της αλλαγής με υπόδειξη του σημείου του ΤΕΥΔ που αφορά η μεταβολή. 

11. Όσες αιτήσεις εγγραφής ή και επικαιροποίησης στοιχείων στον κατάλογο, έχουν 

υποβληθεί με βάση την υπ’ αριθμ. 342/23.12.2016 (ΑΔΑ:ΩΞΕ2465ΧΙ8-6ΓΥ) 

«Απόφαση για δημιουργία και τήρηση του καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων 

υπηρεσιών προς την ΕΔ Ε&ΠΚ Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στον 

κατάλογο», δυνάμει της απόφασης 18709/ΕΥΣΣΑ413/19.02.16, θα εξεταστούν από την  
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Διαρκή Επιτροπή Διαχείρισης της ανωτέρω παραγράφου αρ. 6., εφόσον οι 

ενδιαφερόμενοι:  

 

 

11.1 Πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου 4. 

 

11.2 Υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής του παραρτήματος ΙΙΙ, Α, με τα συνημμένα σε 

αυτή ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 234 του ν. 4412/2016 (παρ. IV) και στοιχεία 

τεκμηρίωσης. 
 

11.3 Είτε, επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση 

επικαιροποίησης (παρ. ΙΙΙ, Β) και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα IV της 

παρούσας.  

 

11.4 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δηλώσουν εκ νέου και να αντιστοιχίσουν τις 

κατηγορίες των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για τις οποίες έχουν ήδη αιτηθεί 

εγγραφής/επικαιροποίησης με αυτές του Παραρτήματος IΙ της παρούσας.  

 

11.5 Τα ανωτέρω θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά 

υπογεγραμμένα (στην ηλεκτρονική δ/νση epiteliki@gge.gr) ή μέσω ταχυδρομείου ή 

ταχυμεταφοράς ή θα κατατίθενται αυτοπροσώπως στην ΕΔ Ε&ΠΚ (Πλ. Κάνιγγος 20, ΤΚ: 

101 81, Αθήνα).  

12. Σε όλα τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα 

με το άρθρο 80 του ν.4412/2016, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 της 

παρούσας, δηλώνονται στο σχετικό ΤΕΥΔ και θα ζητούνται υποχρεωτικά πριν την 

υπογραφή της εκάστοτε ανάθεσης ή της σχετικής σύμβασης. 

13. Για κάθε έργο τεχνικής βοήθειας για το οποίο εφαρμόζονται διαδικασίες ανάθεσης μέσω 

καταλόγου, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κατά τους όρους του άρθρου 12 της Υ.Α 

23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β/3.3.2017), θα εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, στην οποία ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και 

προδιαγραφές για την υλοποίηση της σύμβασης σε έναν ή περισσότερους 

εγγεγραμμένους, οι οποίοι βάσει των στοιχείων του καταλόγου είναι σε θέση να 

υλοποιήσουν με επάρκεια το υπό ανάθεση έργο.  

14. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις στην Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή, Πλατεία Κάνιγγος 20, 11527 Αθήνα, Μονάδα Β’/Ομάδα Διοικητικής 

Υποστήριξης  (Ο.Δ.Υ), γραφείο 237, κ. Ι.Μπαμπάτσικος, mail: epiteliki@gge.gr  τηλ: 213-

1514394. 

15.  Με την παρούσα, καταργείται η με αρ. πρωτ. 342/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΕ2465ΧΙ8-

6ΓΥ) απόφαση  για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων 

υπηρεσιών προς την ΕΔ Ε&ΠΚ. 

16. Τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και IV αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

 

ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο 

προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 

677/Β/3.3.2017) με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 

υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 

διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και την ανάθεση και υλοποίηση 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Α. Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων 

υπηρεσίες   της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ενδεικτικό κείμενο). 

  Β. Αίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων στον κατάλογο προμηθευτών και 

παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔ Ε&ΠΚ (ενδεικτικό κείμενο). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΔΕΥ (Τυποποιημένο Έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης) 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

 Γραφ. Αναπληρωτή Υπουργού Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

 Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή. 

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία» 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 Στελέχη ΕΔ Ε & ΠΚ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο 

προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔ Ε & ΠΚ 

Η ΕΔ Ε & ΠΚ με βάση: 

1. Το Ν 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β/3.3.2017) με θέμα «Διαδικασίες 

κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 

δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και την ανάθεση και υλοποίηση 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας» 

3. Την Υ.Α 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β 3521) «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ' αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής 

απόφασης «Εθνικοί κανόνες 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.» 

απευθύνει την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε 

ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / 

προσφερόντων υπηρεσίες της Επιτελικής Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για τις κατηγορίες ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσης απόφασης – 

πρόσκλησης.  

Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή έως τις 31.12.2023 να αποστείλουν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Πλατεία Κάνιγγος 

20, 11527 Αθήνα, Μονάδα Β’/Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης  (Ο.Δ.Υ), γραφείο 237, e-mail: 

epiteliki@gge.gr 

1. Αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙΙ της παρούσας, κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 11 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 

677/Β/3.3.2017) με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 

προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 

προμηθευτών και την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας», 

συνοδευόμενη από: 

2. ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 σχετικά με την προσωπική 

του/τους κατάσταση (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙV της παρούσας) και 

3. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, τις τεχνικές ή/και 

επαγγελματικές ικανότητες (εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κλπ), 

την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας, την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική 

επάρκεια (ύψος του κύκλου εργασιών), βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία 

(σε περίπτωση φυσικού προσώπου), προφίλ εταιρείας, κατάλογο προσφερόμενων 

υπηρεσιών / υποδομών / προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχο τιμοκατάλογο 

προϊόντων (κατά περίπτωση) 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Πλατεία 

Κάνιγγος 20, 11527 Αθήνα, Μονάδα Β’/Ομάδα Διοικητικής Υποστήριξης  (Ο.Δ.Υ), γραφείο 

237, e-mail: epiteliki@gge.gr, τηλ: 213-1514394. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

1. Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Υ.Α 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 

677/Β/3.3.2017) με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης   

προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 

προμηθευτών και την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας». 

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Α.1 Εξοπλισμός Γραφείων  

Α.2 Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός  

Α.3 Έντυπα βιβλία κ.λ.π.  

 

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

λογισμικού  

Β.2 Εκπόνηση Μελετών − Εμπειρογνωμοσυνών − Ερευνών  

Β.3 Υπηρεσίες Συμβούλων  

Β.3.1 Σύμβουλοι  

Β.3.3 Λειτουργία Επιτελικών Φορέων και Υποστηρικτικών Δομών  

Β.4 Πληροφόρηση και Επικοινωνία  

 

 

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  

Γ.1 Οργάνωση εκδηλώσεων − συνεδριάσεων – συσκέψεων 

Γ.2 Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων  

Γ.3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας  

Γ.5 Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Α. Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες 

της ΕΔ Ε & ΠΚ 

(ενδεικτικό κείμενο) 

 

Από: 

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, 

νόμιμη εκπροσώπηση) 

Προς: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή 

Μονάδα Β’ / Ομάδα Διοικητικής      

Υποστήριξης  (Ο.Δ.Υ)   

Πλατεία Κάνιγγος 20 

      101 81 Αθήνα 

Γραφείο 237 

e-mail: epiteliki@gge.gr 

τηλ. 2131514394 

 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο προμηθευτών / 

παρεχόντων υπηρεσίες που δημιουργεί η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για την / τις παρακάτω κατηγορία 

/ κατηγορίες ενεργειών ΤΥΕ:  

1.   

2.   

3.  

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 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β/3.3.2017) με θέμα «Διαδικασίες 

κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 

δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και την ανάθεση και υλοποίηση 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας» και με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας του Παρατήματος ΙΙ της παρούσας ) 
 

Επισυνάπτονται: 

1. ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 (υπόδειγμα 

τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) 

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. 

mailto:epiteliki@gge.gr
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2. Στοιχεία Τεκμηρίωσης των προϋποθέσεων ένταξης στις κατηγορίες 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας:  

 

2.1    Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, 

τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.   

 

2.2 Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες 

του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου τα οποία 

προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016.   

Ενδεικτικά: 

 Την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας. 

 Το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.). 

 Την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας. 

τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

 

2.3 Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική 

επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού /νομικού προσώπου τα οποία 

προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016: 

 

Το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος. 
 

Βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου)  

 

2.4  Λοιπά στοιχεία όπως προφίλ εταιρείας, κατάλογος προσφερόμενων 

υπηρεσιών / υποδομών / προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος 

τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση)  
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Α. Αίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων 

υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
 

 
Από: 

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, 

νόμιμη εκπροσώπηση) 

Προς: 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέων Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή 

Μονάδα Β’ / Ομάδα Διοικητικής      

Υποστήριξης  (Ο.Δ.Υ)   

Πλατεία Κάνιγγος 20 

      101 81 Αθήνα 

Γραφείο 237 

e-mail: epiteliki@gge.gr 

τηλ. 2131514394 

 

Με την παρούσα, επικαιροποιούνται: 
 

1. Τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί με την αριθ. πρωτ…………. αίτηση μας στον κατάλογο 

προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΔ Ε&ΠΚ, ως εξής:…………………………………… 
 

2. Συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του ν. 4412/2016, 

(υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 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 νόμιμους εκπροσώπους κάθε άλλου 

νομικού προσώπου. 

 

3. Οι κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. ……….. 

αίτησή μας, επανακαθορίζονται και αντιστοιχούν στις ακόλουθες του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας:………………………………. 

mailto:epiteliki@gge.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

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: «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέων Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης» 

 Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα, ΤΚ: 

101 81 

 Ηλ. ταχυδρομείο: epiteliki@gge.gr 

 Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://eysed.gge.gov.gr 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[  ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 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. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 
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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: 

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:  

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: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 

τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. 

2. δωροδοκία. 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες. 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας. 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 

έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 

πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 

έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]ii 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[  ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]iii 
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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»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

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

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα 

και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 

την καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): iv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 

του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 

οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 

δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
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που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

 

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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

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: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005 ; 

[] 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 Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 

μέλος εγκατάστασής του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος 

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη 

δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται 

και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός 

φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

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

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

1 Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τα τρία 

τελευταία οικονομικά έτη είναι: 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 

ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του 

ο οικονομικός φορέας: 

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

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

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: 

 […] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

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: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες, 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:  

[……] 

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 
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κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνv όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 

διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 

λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων 

διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

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:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

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

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

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

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

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

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

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

9) Ο οικονομικός φορέας έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό  

[……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: 

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: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα 

 

[] Ναι [] Όχι 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(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 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος 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 αναφέρονταιvi, 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 δωρεάνvii. 

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 Δήλωσης 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): [……]  

 

 

 

                                                 
  

 

 

 

   

 

 


