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Απόφαση για δηµιουργία και τήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρόχων
υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Η Ειδική Γραµµατέας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Π.∆. 63/2005 «Κώδικας Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

2. Το

Π.∆.

123/2016

Μεταρρύθµισης

και

«Ανασύσταση

Ηλεκτρονικής

και

µετονοµασία

∆ιακυβέρνησης,

του

Υπουργείου

ανασύσταση

του

∆ιοικητικής

Υπουργείου

Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016).

3. Το Π.∆. 125/2016 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016).

4. Την υπ’ αριθ. Υ197/16.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ 3722/Β’
/17-11-2016), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρίθµ. Υ226/27-12-2016 Απόφαση του

Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ 4233/Β/28-12-2016).

5. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 34686/ 27-03-2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του

Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού περί διορισµού µετακλητού

Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ
του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (ΦΕΚ 178/ΥΟ∆∆/27-032015),
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6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 35250/19.12.2016 (Α∆Α: 672Χ4653Ο7-Η6Ε) απόφαση ανάθεσης

καθηκόντων Προϊσταµένης στην ΕΥ∆ ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης,

7. Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014),

8. Το Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) και ειδικότερα το
άρθρο 119 και 329 αυτού.

9. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 300488/Υ∆1244/6-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των

Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού και Οικονοµικών περί «Συστήµατος

διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων συνεργασίας του στόχου ‘Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» (ΦΕΚ 1099/τΒ/19-04-2016),

10. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 23451/ ΕΥΣΑΑ 493/24-2-2017 απόφαση του Αναπληρωτή

Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραµµάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προµηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ
677/τΒ/3-3-2017),

11. Την υπ’ αριθµ. Πρωτ. 109283/ ΕΥΘΥ 1012/ 23-10-2015 (ΦΕΚ 2362/Β/04-11-2015)
Απόφαση αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των ΕΠ του στόχου

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του αρ.5 παρ. 5 του Ν.4314/ 2014 και κατάργηση της
175294/ ∆ΙΟΕ 196/ 07-06-2002 (ΦΕΚ 730/Β/13-06-2002)

12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 16161/12-02-2016 (Α∆Α:ΩΘΧΣ4653Ο7-Θ4Ο) απόφαση ένταξης

στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2016 στη ΣΑΕ 519/6 του έργου «TECHNICAL
ASSISTANCE

OF

INTERREG

V-A

2015ΣΕ51960000 (MIS 5002511).

GREECE

ALBANIA

2014-2020»

µε

κωδικό

13. Την από 12-02-2016 (Α∆Α:ΨΩΦΝ4653Ο7-ΥΞ4) απόφαση έγκρισης της ένταξης στο Π∆Ε

2016 στην ΣΑΕ 419/6 του έργου «Τεχνική Βοήθεια του ΙPA Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής

Συνεργασίας Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020»
µε κωδ. Π∆Ε 2015ΣΕ41960000 (MIS 5002747)

14. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 135090/24.12.2015 (Α∆Α:ΩΤ3Υ4653Ο7-ΛΝ∆) απόφαση ένταξης

στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2015 στη ΣΑΕ 219/6 του έργου «TECHNICAL

ASSISTANCE OF INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014 - 2020» µε κωδικό
2015ΣΕ21960000 (ΜΙS 5000601),

15. Την µε αρ. πρωτ. 79955/27-07-2016 απόφαση έγκρισης στο Π∆Ε 2016 στη ΣΑΕ 319/6

του έργου «Technical Assistance of the Cooperation Programme Interreg V-A GreeceItaly 2014-2020» µε κωδ. 2016ΣΕ3196000 (MIS 5001767)

16. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 58682/02-06-2016 (Α∆Α:6ΩΒΣ4653Ο7-∆6Π) απόφαση ένταξης στο

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2016 στη ΣΑΕ 119/6 του έργου «TECHNICAL
ASSISTANCE

OF

INTERREG

2016ΣΕ11960001 (ΜΙS 5001106)

V-A

GREECE

CYPRUS

2014-2020»

µε

κωδικό
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17. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 135090/24.12.2015 (Α∆Α:ΩΤ3Υ4653Ο7-ΛΝ∆) απόφαση ένταξης

στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2015 στη ΣΑΕ 619/6 του έργου «Technical
assistance

of

Interreg

V-A

Balkan-Mediterranean

2015ΣΕ61960000 (MIS 5001248)

2014-2020»

µε

κωδικό

18. Την υπ. αριθµ. C (2015) 5482 /30-07-2015 απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία

εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία
2014-2020» (CCI 2014TC16I5CB010),

19. Την υπ. αριθµ. C(2015) 5655/06-08-2015 απόφαση της Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκε

το

“IPA

Πρόγραµµα

διασυνοριακής

συνεργασίας

‘Ελλάδα

-

Πρώην

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020’ (CCI:2014TC16I5CB009),

20. Την υπ. αριθµ. C(2015) 5319/27-07-2015 απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα –
2014-2020 (CCI: 2014TC16RFCB022),

Βουλγαρία»

21. Την από 15/12/2015 απόφαση (C(2015)9347) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την οποία
εγκρίθηκε το πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

22. Την υπ. αριθµ. C(2015) 5319/27-07-2015 απόφαση της Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε το Πρόγραµµα συνεργασίας Interreg V-A ‘Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 (CCI:
2014TC16RFCB055),

23. Την υπ. αριθµ. C(2015) 6619/ 25-09-2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την

οποία εγκρίθηκε το διακρατικό Πρόγραµµα Συνεργασίας «Interreg V-Β Βαλκανική –
Μεσόγειος 2014-2020»,

24. Την υπ. αριθ. 300816/Υ∆3427/ 07-07-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
εγγραφή στον ««Κατάλογο προµηθευτών -παρεχόντων υπηρεσίες» της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία» της Ειδικής Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ.

25. Την αναγκαιότητα προσαρµογής του καθεστώτος υλοποίησης των ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας στις απαιτήσεις του νέου θεσµικού πλαισίου δηµοσίων συµβάσεων (Ν.

4412/2016) για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας και της σε εφαρµογή αυτού
εκδοθείσας

νέας

Υπουργικής

Απόφασης

µε

αρ.

23451/ΕΥΣΣΑ

493/24-02-2017

(ΦΕΚ/τ.β./677/03-03-2017) για τις «∆ιαδικασίες κατάρτισης έγκρισης και υλοποίησης
προγραµµάτων Τεχνικής Βοήθειας διαδικασίες δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προµηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την κατάρτιση, επικαιροποίηση και διατήρηση καταλόγου προµηθευτών και παρόχων
υπηρεσιών για την ΕΥ∆ ΕΕΣ σύµφωνα µε τα άρθρα 2, 9, 10 και 11 της Υπουργικής Απόφασης
µε αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ/τ.Β/677/03-03-2017) (εφεξής «Κατάλογος»).
Υπεύθυνη για την τήρηση του Καταλόγου είναι η Μονάδα ∆ της ΕΥ∆ ΕΕΣ.
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2. Την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΕΥ∆ ΕΕΣ προς κάθε
ενδιαφερόµενο για συµµετοχή στον κατάλογο προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, στον

οποίο δύναται να εγγράφονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα. H πρόσκληση παραµένει ανοικτή
για όλη τη διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020, ώστε να µην υφίσταται

χρονικός ή άλλος περιορισµός στη δυνατότητα των προµηθευτών και των παρόχων

υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν. Οι ενδιαφερόµενοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, έχουν τη
δυνατότητα,
ιστοσελίδα:

να

συµπληρώνουν

την

ηλεκτρονική

αίτηση, που

είναι

διαθέσιµη

στην

https://docs.google.com/forms/d/1Y91Qg9rNuUM7qd0QtHmQjZXo3LooMoidsYmOoGPfp1s/v
iewform

3. Τα φυσικά ή νοµικά Πρόσωπα που επιθυµούν να εγγραφούν στον ανωτέρω κατάλογο

υποβάλλουν αίτηση για συγκεκριµένη/ες κατηγορία/ες κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας,

όπως

αυτές

αναφέρονται

αναλυτικά

στο

Παράρτηµα

Ι

της

παρούσας

υποβάλλοντας τη σχετική τυποποιηµένη αίτηση εγγραφής (ηλεκτρονικά), καθώς και κατ’
ελάχιστον τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρούσα (σε έντυπη µορφή).

4. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται µε βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον
Προϊστάµενο της ΕΥ∆ ΕΕΣ και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Η εγγραφή στον

Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συµµετοχής, τεχνικής/επαγγελµατικής

ικανότητας και οικονοµικής/ χρηµατοοικονοµικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριµένης
κατηγορίας έργων.

5. Οι κατάλογοι της ΕΥ∆ ΕΕΣ, οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάµει της Υ.Α.
18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 και της Υ.Α. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/12.11.2010 (Β’ 1856)
παραµένουν σε ισχύ, πλην όµως οι εγγεγραµµένοι σε αυτούς καλούνται:
i.

Να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους υποβάλλοντας το Τυποποιηµένο Έντυπο

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016,
σύµφωνα µε τα Παράρτήµα ΙΙ της παρούσας.

ii.

Σε κάθε περίπτωση οι ήδη εγγεγραµµένοι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να

δηλώσουν εκ νέου και να αντιστοιχίσουν τις κατηγορίες των ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας µε αυτές του Παραρτήµατος Ι της παρούσας.

iii.

Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να προχωρήσουν στις ανωτέρω ενέργειες εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης και της σχετικής

πρόσκλησης. Η µη ανταπόκρισή τους θα συνεπάγεται τη διαγραφή τους από τον

Κατάλογο. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωµά τους να εγγραφούν εκ

νέου στον κατάλογο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», ακολουθώντας
όµως την αρχική διαδικασία εγγραφής.

6. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 10, παρ. 7 της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 τα
φυσικά/νοµικά

πρόσωπα

που

συµµετέχουν

στον

κατάλογο

προµηθευτών/

παρόχων

υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥ∆ ΕΕΣ υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους
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2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιηµένα τα στοιχεία τους

στην ΕΥ∆ ΕΕΣ. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο. Η διαγραφή
από τον Κατάλογο δεν αφαιρεί το δικαίωµά των φυσικών/νοµικών προσώπων να εγγραφούν
εκ νέου στον κατάλογο της ΕΥ∆ ΕΕΣ, ακολουθώντας όµως την αρχική διαδικασία εγγραφής.
7.

Σε

περίπτωση

υποχρεωτικής

επικαιροποίησης

των

στοιχείων

του

εγγεγραµµένου

προµηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, η οποία ακολουθεί τις
µεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή
των στοιχείων του οικονοµικού φορέα, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 10 της

παρούσας, πριν το πέρας των δύο χρονικών οροσήµων, ως ανωτέρω ορίζεται, θα πρέπει να
γνωστοποιείται στην ΕΥ∆ ΕΕΣ, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την επέλευση της
αλλαγής. Σε περίπτωση µη µεταβολής των στοιχείων, ήδη εγγεγραµµένου στον κατάλογο

φυσικού ή νοµικού προσώπου, θα πρέπει αυτή να επιβεβαιώνεται. Τα ανωτέρω θα
αποστέλλονται

µέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου

ψηφιακά

υπογεγραµµένα

(στην

ηλεκτρονική δ/νση: interreg@mou.gr) ή µέσω ταχυδροµείου ή ταχυµεταφοράς ή θα

κατατίθενται αυτοπροσώπως στην ΕΕΣ (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, 57001 Θεσσαλονίκη).

8. Η επικαιροποίηση των στοιχείων των φυσικών ή νοµικών προσώπων που συµµετέχουν

στον κατάλογο σύµφωνα µε το άρθρο 10, παρ. 7 της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 θα
πραγµατοποιείται µε την υποβολή αίτησης επικαιροποίησης συνοδευόµενη από το

Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του

Ν.4412/2016 που θα περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 10 της παρούσας που πρέπει
να επικαιροποιηθούν από τον οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τα Παράρτηµα ΙV B της
παρούσας. Η επιβεβαίωση µη µεταβολής στοιχείων θα πραγµατοποιείται µε την υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης (Υ/∆) - του άρθρου 8 του Ν.1599/1986- σύµφωνα µε το Παράρτηµα

ΙΙΙ της παρούσας.

10. ∆ικαίωµα εγγραφής στον Κατάλογο για τη δυνητική ανάθεση έργων έχει καταρχήν κάθε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό:

(α) εφόσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις προσωπικής
κατάστασης για την ανάληψη δηµόσιας σύµβασης που είναι ειδικότερα:

• η µη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συµµετοχή σε εγκληµατική

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε
τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,

παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
73 παρ. 1 του Ν.4412/2016.

• η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο

κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο, σύµφωνα µε το
άρθρο 73 παρ.2 περ. α & β του Ν.4412/2016.
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(β) εφόσον το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις του άρθρου
73 παρ.4 του Ν.4412/2016 που είναι ειδικότερα:

• η µη ύπαρξη σοβαρής ή επαναλαµβανόµενης πληµµέλειας κατά την εκτέλεση ουσιώδους

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη

καταγγελία

της

προηγούµενης

σύµβασης,

αποζηµιώσεις

ή

άλλες

παρόµοιες

κυρώσεις, • η µη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ.2 του

άρθρου 18 του Ν.4412/2106,

• το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής

εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το ∆ικαστήριο ή

δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου,

• η µη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συµφωνίες µε στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισµού,

• η δυνατότητα αποτελεσµατικής θεραπείας µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα, µιας

κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2106,

• η δυνατότητα θεραπείας, µε άλλα λιγότερο παρεµβατικά µέσα, µιας κατάστασης

στρέβλωσης του ανταγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2106,

• το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή είναι
σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 79
του Ν.4412/2106,

• το ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της

Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν

αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ’ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν στον αποκλεισµό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,

• η µη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την

ακεραιότητα του ως οικονοµικού φορέα

(γ) εφόσον διαθέτει στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 75 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα µέχρι και την
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής του.

(δ) εφόσον διαθέτει τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα:

• την εµπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας,
• το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κ.ά.),

• την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας.
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(ε) εφόσον διαθέτει την οικονοµική ή/και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016, και ειδικότερα-το ύψος του κύκλου εργασιών
ανά έτος.

11. Για την υποβολή υποψηφιότητας εγγραφής στον Κατάλογο απαιτείται:
•

Συµπλήρωση

της

σχετικής

αίτησης

εγγραφής

(ηλεκτρονικά)

στην

ιστοσελίδα

https://docs.google.com/forms/d/1Y91Qg9rNuUM7qd0QtHmQjZXo3LooMoidsYmOoGPfp1s/v

iewform, µε την επωνυµία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, την εκπροσώπηση στις περιπτώσεις

νοµικών προσώπων, το αντικείµενο δραστηριοποίησης των ενδιαφεροµένων, το οποίο θα

πρέπει να είναι συναφές µε το αντικείµενο των συµβάσεων/ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας,
κατά τα οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.

• Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας καθώς και φορολογικά

στοιχεία (ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ., έδρα).

• Βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή

προφίλ εταιρείας, κατάλογος προσφερόµενων υπηρεσιών / υποδοµών / προϊόντων και
πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιµοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση).

• Συµπλήρωση του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79

παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016, στο οποίο αφενός:

(i) βεβαιώνονται τα στοιχεία της προσωπικής κατάστασης των υπόχρεων και τα στοιχεία που
αφορούν στους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 72 παρ. 4 του Ν.4412/2016 κατά τα

ανωτέρω φυσικών ή νοµικών προσώπων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχουν
λόγοι αποκλεισµού και αφετέρου

(ii) βεβαιώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων στην Αίτηση Εγγραφής

και κυρίως όσον αφορά την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, τις τεχνικές και

επαγγελµατικές ικανότητες και την οικονοµική επάρκεια. Το ανωτέρω ΤΕΥ∆ θα είναι
υπογεγραµµένο από το ίδιο το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο ή το νόµιµο εκπρόσωπο του
νοµικού προσώπου. Σχετικό υπόδειγµα ΤΕΥ∆ παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας.

Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω ΤΕΥ∆ αφορά σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως τυχόν

ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε,
β) τους διαχειριστές Ε.Π.Ε /Ι.Κ.Ε, γ) τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε καθώς

και όλων των µελών του ∆.Σ αυτής, και δ) τους νόµιµους εκπροσώπους κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.

12. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία θα είναι σύµφωνα µε το

άρθρο 80 του Ν.4412/2016 όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 10 της

παρούσας που δεν έχουν υποβληθεί µε την αίτηση εγγραφής και έχουν δηλωθεί στο σχετικό
ΤΕΥ∆ του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 θα ζητούνται υποχρεωτικά πριν την
υπογραφή της εκάστοτε ανάθεσης ή την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
13.

Πέραν των αιτήσεων εγγραφής στο µητρώο που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα

συνοδευτικά έγγραφα των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων θα αποστέλλονται µαζί µε το

7

ΑΔΑ: Ψ4ΕΚ465ΧΙ8-ΡΡΣ
σχετικό έντυπο του Παραρτήµατος ΙV A της παρούσας, στο πρωτόκολλο της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία», υπόψιν της Μονάδα ∆΄ αυτής, στη διεύθυνση: Λ. Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ
57001, Πυλαία Θεσσαλονίκης (αυτοπροσώπως ή µε ταχυδροµική αποστολή ή µέσω
ταχυµεταφοράς).

Όλα

τα ανωτέρω είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΕΣ:

http://www.interreg.gr. Σε περίπτωση υποβολής των ανωτέρω στοιχείων ηλεκτρονικά θα
πρέπει αυτά να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από

αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται όλα τα έγγραφα από επίσηµη µετάφραση
στην ελληνική γλώσσα.

14. Οι υποψηφιότητες για την ένταξη στον Κατάλογο θα εξετάζονται από διαρκή επιτροπή
διαχείρισης του καταλόγου της ΕΥ∆ ΕΕΣ, που θα οριστεί µε σχετική Απόφαση του
Προϊστάµενου της ΕΥ∆ ΕΕΣ. Αντικείµενο εξέτασης θα αποτελούν οι Αιτήσεις Εγγραφής, τα
συνοδευτικά έγγραφα καθώς και το συµπληρωµένο ΤΕΥ∆ των υποψηφίων. Η Επιτροπή θα

συντάσσει σχετική εισήγηση άµεσα προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα εκδίδει βεβαίωση
για την ένταξη του ενδιαφερόµενου στον Κατάλογο, εντός τριάντα (30) ηµερών από την
παραλαβή της σχετικής εισήγησης.

15. Για κάθε σχεδιαζόµενο έργο τεχνικής βοήθειας - για το οποίο επιλέγεται δυνητικός

ανάδοχος από τον κατάλογο και κατά τους όρους του άρθρου 119 του Ν.4412/2016 και των
άρθρων

2

&

12

της

Α.Π.23451/ΕΥΣΣΑ

493/24-02-2017

(ΦΕΚ/τ.Β/677/03-03-2017)

Υπουργικής Απόφασης απευθύνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε έναν ή

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

υλοποιήσουν

µε

επάρκεια

το

υπό

ανάθεση

έργο.

Στην

πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος θα προσδιορίζεται το φυσικό αντικείµενο των προµηθειών ή υπηρεσιών που
θα ζητηθούν από το δυνητικό ανάδοχο και οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές της
ανάθεσης.
16.

Οι

βεβαιώσεις

εγγραφής

Φυσικών

ή

Νοµικών

Προσώπων

γνωστοποιούνται στα Πρόσωπα των οποίων εγκρίνεται η εγγραφή.
17. Με την παρούσα καταργούνται η

στον

Κατάλογο

θα

υπ. αριθ. 300816/Υ∆3427/ 07-07-2016 Πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον ««Κατάλογο προµηθευτών -παρεχόντων
υπηρεσίες» της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του

Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της Ειδικής Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ
του ΕΤΠΑ και ΤΑ.

18. Οι δαπάνες, που θα προκύψουν από τις αναθέσεις και συµβάσεις προς τους αναδόχους,

θα καλυφθούν από τους προϋπολογισµούς των έργων τεχνικής βοήθειας των Προγραµµάτων
ΕΕΣ.
20.

Η

πρόσκληση

εγγραφής

στον

Κατάλογο

να

δηµοσιοποιηθεί

στην

ιστοσελίδα:

http://www.interreg.gr. και να παραµείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις
31.12.2023

21. Τα Παραρτήµατα I, II, III, και IV αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
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22. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος µπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥ∆ ΕΕΣ,
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,

interreg@mou.gr.

57001, Θεσσαλονίκη , Fax: ,30 2310 469602, email:

Η Ειδική Γραµµατέας ∆ιαχείρισης
Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΩΤΟΝΙΑΤΑ
Συνηµµένα:
Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV
Εσωτερική διανοµή:
1. Γραφείο Ειδ. Γραµµατέως κας. Ε. Φωτονιάτα
2. ΕΥ∆ ΕΠ ΕΕΣ, Γρ. Προϊστ. (ηλεκτρ.), Μον. ∆
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