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Θέμα: Απόφαση για τη συγκρότηση καταλόγου Καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων 
υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για εγγραφή στον Κατάλογο. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

2. Τους Κανονισμούς: 

 εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αρ.215/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως 

προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων στο πλαίσιο επιδόσεων και την 
ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 

Επενδυτικά Ταμεία.  

 με αριθ.1303 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006 

 με αριθ.1304 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1081/2006 του Συμβουλίου  

3. Τη με αριθμ. CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την 
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 

Τομέα» 
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4. Την αριθμ.55231/ΕΥΘΥ/474 (ΦΕΚ Β.949/27-5-15) Απόφαση σχετικά με την Αναδιάρθρωση 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα, του άρθρου 5 
παρ. 2 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αρ. οικ. 202/2008 (ΦΕΚ Β. 155) ΚΥΑ, όπως 

έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 15619/ΕΥΘΥ193 απόφαση (ΦΕΚ Β 500/29.2.2016), και 

ισχύει. 

5. Την  απόφαση αριθμ.34681/27.03.2015 (ΦΕΚ 178/ΥΟΔΔ) «Διορισμός μετακλητού Ειδικού 

Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» 

6. Την υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20-10-2016 Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ 

αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) 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». 

7. Την υπ’ αριθμ. 134453/15 (ΦΕΚ 2857Β/28-12-2015 τροποποίηση της 

υπ’αριθμ.46274/2014(Φ.Ε.Κ.2573/Β/26-9-2014) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις «Ρυθμίσεις για τις 
πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων».  

8. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 

9. Την υπ΄αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (ΦΕΚ Β’ 677/3.3.2017) Υπουργική Απόφαση 
σχετικά με τις Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής 

βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την 
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 

10. Τη με αριθ. πρωτ. 412/25.02.2016 Απόφαση Έγκρισης Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας 
του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

(ΑΔΑ: 7Σ904653Ο7-44Η), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αρ.πρ.1563/15.06.2016 

1η τροποποίηση (ΑΔΑ: 7Λ3Ο4653Ο7-Λ35), με αρ.πρ.3890/14.12.2016 2η τροποποίηση 
(ΑΔΑ: 7ΩΨΩ4653Ο7-ΧΔΣ) και με αρ.πρ.1079/04.04.2017 3η τροποποίηση 

(ΑΔΑ:7Δ2Κ465ΧΙ8-Λ8Ο). 

11. Την με αριθ. πρωτ. 2553/14.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΠΜ4653Ο7-ΓΨΦ) Απόφαση για τη 

δημιουργία και τήρηση Καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

12. Την ανάγκη αντικατάστασης της παραπάνω απόφασης ώστε να προσαρμοσθεί η υλοποίηση 

των ενεργειών τεχνικής βοήθειας στο νέο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Την αντικατάσταση της με αριθ. πρωτ. 2553/14.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΠΜ4653Ο7-ΓΨΦ) 
Απόφασης για τη δημιουργία και τήρηση Καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων 

υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ» (ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ).  

2. Την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που παρατίθεται κατωτέρω, προς 

κάθε ενδιαφερόμενο για εγγραφή στον εν λόγω Κατάλογο.  

3. Την ανάρτηση της κατωτέρω Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στη 

διεύθυνση: http://www.epdm.gr και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ισχύ αυτής για όλη 
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.  

4. Η συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων των ενδιαφερομένων, και η 

συγκρότηση και επικαιροποίηση σε συνεχή βάση του Καταλόγου ανατίθεται στην Μονάδα Γ 
της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ. Μετά την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων στην ΕΥΔ ΕΠ 

ΜΔΤ, οι αιτήσεις, διαβιβάζονται με ευθύνη της Μονάδας Γ στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η 
οποία, εισηγείται στην Προϊσταμένη της ΕΥΔ σχετικά με την εγγραφή ή μη του αιτούντα 

στον Κατάλογο. Η προϊσταμένη της ΕΥΔ έχει την αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής 
βεβαίωσης εγγραφής ή μη η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα. 

http://www.epdm.gr/
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5. Ανατίθεται στη Μονάδα Γ η συγκρότηση, τήρηση και η επικαιροποίηση σε συνεχή βάση του 

Καταλόγου προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
τους να συμβληθούν με την ΕΥΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και θα μπορούν να 

συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 

23451/ΕΥΣΣΑ 493/3-3-2017 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις Διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 

διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας και στις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

6. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον Κατάλογο προμηθευτών/παρόχων 

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

Ε.Υ.Δ.. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον Κατάλογο. Η εν λόγω διαγραφή 
δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον Κατάλογο, ακολουθώντας όμως 

την αρχική διαδικασία εγγραφής.  

7. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του 
οικονομικού φορέα, η οποία θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά 
υπογεγραμμένη ή μέσω ταχυδρομείου στην ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει 
όλα τα στοιχεία του άρθρου 11 που πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη 
μεταβολής τους θα επιβεβαιώνει το γεγονός ότι αυτά δεν έχουν στο μεταξύ μεταβληθεί.   

8. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του οικονομικού φορέα, τα οποία 

αναφέρονται στο άρθρο 11 της ΥΑ υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/3-3-2017 και δηλώθηκαν 

κατά την εγγραφή του στον Κατάλογο, πριν το πέρας των δύο κατά τα άνω χρονικών 
οροσήμων, η αλλαγή θα πρέπει να γνωστοποιείται στην αρμόδια για την τήρηση του 
Καταλόγου υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής 

9. Οι δαπάνες για τις αναθέσεις και συμβάσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των 

διαδικασιών επιλογής της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/3-3-2017 θα καλυφθούν από τον 

προϋπολογισμό της Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» και 
θα καλύπτονται από το ΠΔΕ. 

10. Οι ήδη εγγεγραμμένοι, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2553/14.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΠΜ4653Ο7-ΓΨΦ) 
Απόφαση για τη δημιουργία και τήρηση Καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων 

υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ», είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν το συνημμένο ΤΕΥΔ για να έχει ισχύ η 

εγγραφή τους στον ισχύον κατάλογο. 
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Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / 

παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (εφ’ εξής ΕΥΔ 
ΕΠ ΜΔΤ), για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως αυτές περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.  

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έως τη λήξη της 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020, να αποστείλουν σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου 

φακέλου, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», 
Κοραή 4, 6ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου, Αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας.  

Για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναφέρουν στην αίτησή τους 

κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

 την επωνυμία,  

 την έδρα,  

 τα στοιχεία επικοινωνίας,  

 τα στοιχεία των νομίμων εκπροσώπων 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. 

Αποκλείονται από την εγγραφή στον Κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι που δεν 
αποδεικνύουν: 

- τη 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. 

 - την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο 
κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, εφόσον αυτοί είναι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή, 

όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περ. α και β του ν. 

4412/2016. 

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να αποκλείει από την εγγραφή στον Κατάλογο τους 

ενδιαφερόμενους που δεν δηλώνουν υπεύθυνα: 

- την μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2106, 

 - το ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή 

δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις 
επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

- το ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι 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 έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή είναι σε 
θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ` εφαρμογή του άρθρου 79 του 

ν. 4412/2106, 

- το ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν 
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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, 

- τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα. Σημειώνεται ότι, η υπεύθυνη δήλωση για την 
περίπτωση αυτή 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. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους 

νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: για την εγγραφή 
στον Κατάλογο απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 

από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής 
τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή να 

ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Στις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του τόπου εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία, να διαθέτουν ειδική έγκριση ή 

να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία 
στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται ως προς την επαγγελματική καταλληλότητα των ενδιαφερόμενων οικονομικών 

φορέων οι διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 

Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των ενδιαφερομένων φυσικών/νομικών 
προσώπων. 

Για τα Φυσικά Πρόσωπα: 

- Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Ελληνικού ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από 

το εξωτερικό [μόνο για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών: Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6]. 

Ειδικά για την κατηγορία Β1, το πτυχίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της 

Πληροφορικής. 

- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και Διδακτορικό με αντικείμενο συναφές των δράσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος [μόνο για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών: Β2, Β5] 

- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία: 

ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β1] ή στο ευρύτερο αντικείμενο της κατηγορίας Β4 [μόνο για 

τους ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β4] 

[μόνο για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών: Β2, Β3, Β5] ή 12 ανθρωπομηνών για τους 
κατόχους διδακτορικού τίτλου 

 τουλάχιστον 36 ανθρωπομηνών στο ευρύτερο αντικείμενο της ελεγκτικής [μόνο για τους 

ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β6] 

Για τα Νομικά Πρόσωπα: Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 

σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή 
σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και να 
διαθέτουν: 

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση τριών (3) τουλάχιστον έργων κατά την τελευταία 

πενταετία, πριν την υποβολή της αίτησης, στο αντικείμενο της κατηγορίας Β1 [μόνο για τους 
ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β1] ή στο αντικείμενο της κατηγορίας Β4 [μόνο για τους 

ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β4] 

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση τριών (3) τουλάχιστον έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία κατά την 

τελευταία πενταετία [μόνο για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών: Β2, Β3, Β5, Β6] 
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- Ελάχιστο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία, πριν την υποβολή της αίτησης: 200.000€ 

[μόνο για τους ενδιαφερόμενους όλων των κατηγοριών: Β] και 100.000€ [μόνο για τους 
ενδιαφερόμενους όλων των κατηγοριών: Γ] 

Τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα όπως περιγράφονται στο Ν.4310/2014 (άρθρο 13Α) εξαιρούνται από την υποχρέωση 
προσκόμισης στοιχείων για την εμπειρία και τον κύκλο εργασιών. 

Για όλα τα ανωτέρω, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016 που προσαρτάται 

στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), καθώς επίσης και τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Στοιχεία σχετικά 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 πρόσκλησης.  

2. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με: 

• την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής 
υποστήριξης, με Κατάλογο εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία 

πενταετία 

• το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κλπ)  

• την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας. 

3. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια αναφορικά με το 
ύψος του κύκλου εργασιών. 

4. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) Βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία 

5. (σε περίπτωση νομικού προσώπου) Προφίλ εταιρείας οποιαδήποτε τυπικό 
δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως καταστατικό, 

ΦΕΚ κ.λπ., , κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών /προϊόντων και 
πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση)].  

Η αρμόδια για την τήρηση του Καταλόγου υπηρεσία δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας εγγραφής στον Κατάλογο ή επικαιροποίησής του να ζητά την προσκόμιση των 

αποδεικτικών μέσων της συνδρομής των ανωτέρω προσόντων στο πρόσωπο των οικονομικών 

φορέων. 

Σε κάθε περίπτωση, στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με 

τους εγγεγραμμένους στον Κατάλογο οικονομικούς φορείς θα περιγράφονται αναλυτικά τα 
δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 

4412/2016 και θα ζητούνται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο 
της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο 

προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο 
του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία 

τους στη Μονάδα Γ’. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο. Η εν λόγω 

διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας 
όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας από τον κ. Δ. Στασινό, τηλ. 213 2018018 ή την κα. Μ. Σύρου τηλ. 

213 2018015. 
 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ 

 

 

Γιώργος Ιωαννίδης 
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Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα  

2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

 Γραφείο Προϊσταμένης 
 Μονάδες Α1, Α2, Β1, Β2, , Β3, Γ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του παραρτήματος της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/3-3-2017  

 

Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Α1 Εξοπλισμός Γραφείων 

Α2 Η/Υ , Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός 

Α3 Έντυπα βιβλία κ.λ.π. 

Β ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Β1 Αγορά λογισμικού, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση 

εξοπλισμού & λογισμικού  

Β2 Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών 

Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων 

Ενδεικτικά: Τεχνική, διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΔ σε θέματα της 

αρμοδιότητάς της, Οικονομική και λογιστική υποστήριξη / διαχείριση και 

παρακολούθηση έργων Τεχνικής Υποστήριξης, Θέματα νομικής φύσεως υποστήριξη, 

Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη δικαιούχων 

Β4  Πληροφόρηση και Επικοινωνία 

Ενδεικτικά: Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, 

εκπόνηση ερευνών-δημοσκοπήσεων, υπηρεσίες προβολής, προώθησης, διαφήμισης, 

δημοσιότητας του Ε.Π., Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, έντυπες και 

ηλεκτρονικές εκδόσεις 

Β5 Αξιολόγηση 

Ενδεικτικά: Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για: την αξιολόγηση προτάσεων προς 

ένταξη στο ΕΠ, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προτάσεων κατά τη διάρκεια 

εφαρμογής του Ε.Π. ή για την προετοιμασία ενός νέου και για το κλείσιμο του 

προηγούμενου 

Β6 Έλεγχοι 

Ενδεικτικά: Παροχή υπηρεσιών ελέγχων από ελεγκτικές εταιρείες, ή φυσικά πρόσωπα 

Γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Γ1 Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων 

Ενδεικτικά: Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων, 

Βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, Υπηρεσίες τροφοδοσίας, Υπηρεσίες 

φωτοαντιγράφησης, Εκδόσεις, Μεταφράσεις, Διερμηνεία, Μαγνητοφώνηση, 

απομαγνητοφώνηση πρακτικών, Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και υπηρεσίες 

υποστήριξης 

Γ2 Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων 

Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας 

Αφορά σε: Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων, 

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και 

φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας, φωτοαντιγραφικό χαρτί, Εκτυπώσεις – 
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εκδόσεις, Υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης, Υπηρεσίες ταχυδρομικών ή 

ταχυμεταφορών 

Γ5 Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora 

Ενδεικτικά: Υπηρεσίες για την οργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του προσωπικού 

στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους 

Γ6 Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτ. Εξωτ. 

Ενδεικτικά: Υπηρεσίες ταξιδιών, έκδοσης εισιτηρίων, κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό 

 
Γ7 Έξοδα δημοσιεύσεων − ανακοινώσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ 

του Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

(ενδεικτικό κείμενο) 

Από: 

(επωνυμία φυσικού/νομικού προσώπου, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, νόμιμη εκπροσώπηση) 

Προς:  

ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

Μονάδα Γ΄ 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο προμηθευτών / 
παρεχόντων υπηρεσίες που δημιουργεί η ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» 

για την / τις παρακάτω κατηγορία / κατηγορίες υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας: 

1. 

2. 

. . . 

Δραστηριοποιούμαι .... 

(Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι 
συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Επισυνάπτονται: 

1. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

(Α 147)] για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. Αφορά 
στα στοιχεία σχετικά  α) με την προσωπική κατάσταση, β) την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας και γ) την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του 
ενδιαφερόμενου φυσικού /νομικού προσώπου. 

2. Στοιχεία σχετικά 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 πρόσκλησης.  

3. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με: 

 την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής 

υποστήριξης, με Κατάλογο εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία 

 το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κλπ)  

 την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας. 

4. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια αναφορικά με το 
ύψος του κύκλου εργασιών. 

5. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) Βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία 

 Ή 
6. (σε περίπτωση νομικού προσώπου) Προφίλ εταιρείας οποιαδήποτε τυπικό δικαιολογητικό 

που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως καταστατικό, ΦΕΚ κ.λπ., , 
κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών /προϊόντων και πελατολόγιο ή/και 

αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση)].  
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