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Θέµα: Απόφαση για συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών
και προμηθευτών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Αττικής, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ. αριθμ. 44403 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ2494/τ.Β΄/4−11−2011),
όπως διορθώθηκε (ΦΕΚ2822/Β΄/14−12−2011) και ισχύει
3. Την με αριθμ. 919/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
4. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως ισχύει σήμερα
5. Το Ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 265Α/23-12-2014)
6. Την υπ. αριθμ. C(2014) 3542final/23-05-2014 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την
έγκριση του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαισίο Ανάπτυξης 2014-2020
7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10170 final/18-12-2014, που
αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Αττικής 2014-2020»
8. Την με αριθμ. 32670/ΕΥΘΥ327 (ΦΕΚ 715/Β’/24-04-2015) Υπουργική Απόφαση
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα
με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 1310/Γ’ΚΠΣ 310/17−01−2001
(ΦΕΚ 33/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
9. Το Π.Δ.4/2002 (ΦΕΚ 3/Α΄/14-01-2002) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης
και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων»
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10. Την υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΑΑΠ3628 (ΦΕΚ 1856/Β΄/26-11-2010) Υπουργική Απόφαση
«Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και
της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους»
11. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και της υλοποίησης του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 20142020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη σύσταση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών για την ΕΥ∆ΕΠ
Περιφέρειας Αττικής, στον οποίο δύναται να εγγράφονται Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα.
2. Ο κατάλογος διακρίνεται σε υποκαταλόγους µε διακριτή κατηγορία αντικείμενου
υπηρεσιών και προμηθειών, που θα ονομάζονται «μητρώα» και στους οποίους θα
εγγράφονται αντίστοιχα οι δυνητικοί πάροχοι υπηρεσιών και προμηθειών που
δραστηριοποιούνται στο σχετικό αντικείμενο. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να
εγγράφεται σε περισσότερους ή σε όλους τους υποκαταλόγους.
3. Τα μητρώα (υποκατάλογοι) του συγκροτούμενου, µε την παρούσα, καταλόγου
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
4. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά/νομικά πρόσωπα), να καταθέσουν αίτηση σε
έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου, στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού
98-100, 5ος όροφος, Γραφείο πρωτοκόλλου) με την παρακάτω ένδειξη στο φάκελο.
Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου
ή Επωνυμία νομικού προσώπου , ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχ. διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ:
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Εγγραφή στον κατάλογο
προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

5. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών /
παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής πρέπει να περιλαμβάνουν:
Αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙΙ της παρούσας. Οι κατηγορίες υπηρεσιών στις οποίες δύναται να εγγραφεί ο
ενδιαφερόμενος, ανάλογα με την επαγγελματική του δραστηριότητα, αποτυπώνονται
στο ΠΑΡΑΤΗΜΑ Ι της παρούσας.
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Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά με την προσωπική του/τους
κατάσταση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας) και
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ήδη εγγεγραμμένου φυσικού ή νομικού προσώπου
στον προηγούμενο κατάλογο προμηθευτών της ΕΥΔΕΠ (πρωην ΕΔΑ) Περιφέρειας Αττικής
(αρ.πρωτ. 1176/03-04-2012, ΑΔΑ: Β4ΩΡ7Λ7-ΙΣΔ), απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) στην οποία θα επισυνάπτεται: α)Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου
Εκπροσώπου, ο οποίος θα δηλώνει ότι ουδεμία μεταβολή έχει επέλθει στα στοιχεία της
αίτησης εγγραφής και βάσει των οποίων είχε εκδοθεί η σχετική βεβαίωση εγγραφής
του, και β) η σχετική βεβαίωση εγγραφής στον προηγούμενο κατάλογο προμηθευτών
6. H συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων των προσφερόντων, θα γίνει από
τη Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
7. Η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής μετά από εισήγηση Επιτροπής αξιολόγησης, θα
δημιουργήσει και θα επικαιροποιεί, για τις ενέργειες της Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής (ΤΥΕ), έναν κατάλογο με προμηθευτές /παρέχοντες υπηρεσίες, οι οποίοι θα
έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Αττικής και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές
περιγράφονται στο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις «Διαδικασίες Κατάρτισης, Έγκρισης,
Ανάθεσης και Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας». Η εγγραφή στο Κατάλογο θα
συνίσταται στην απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής
ικανότητας και οικονομικής/ χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη
συγκεκριμένης κατηγορίας έργων. Ο σχετικός κατάλογος θα τηρείται ανά κατηγορία
ενέργειας και θα επικαιροποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και θα
περιλαμβάνει, τις αξιολογημένες θετικά αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί από 1 έως 20
του τρέχοντος μήνα.
8. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να
συνοδεύονται όλα τα έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
10. Σε κάθε εγγεγραμμένο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο το οποίο θα επιλεγεί για την
ανάθεση έργου, η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής θα ζητεί, πριν την έκδοση απόφασης
ανάθεσης, να υποβάλει στην Υπηρεσία όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έναντι των οποίων
έχει υποβάλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Αττικής , Μονάδα Γ’, Λ. Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ή με τηλεομοιοτυπία στο φαξ: 213
1501501 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τη διεύθυνση: attiki@mou.gr
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας.
10. Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα συνημμένα Παραρτήματα
αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στη διεύθυνση:
http://www.pepattikis.gr και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα παραμείνει ανοιχτή σε
συνεχή και διαρκή βάση έως 31-12-2023.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Κατηγορίες Υπηρεσιών – Προμηθειών)
Α ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, στο οποίο καθορίζονται ως ενδεικτικά πεδία προμηθειών τα
εξής:
Α1 Εξοπλισμός Γραφείων
Α2 Η/Υ , Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός
Α3 Λογισμικό
Α4 Έντυπα βιβλία κ.λ.π.
Β ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στο οποίο καθορίζονται ως ενδεικτικά πεδία παροχής
υπηρεσιών τα εξής:
Β1 Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού
Ενδεικτικά:
Ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδομένων
Ανάπτυξη, συντήρηση και επέκταση τοπικών πληροφοριακών συστημάτων
Ανάπτυξη και συντήρηση διεπαφών μεταξύ ΟΠΣ ΕΣΠΑ, Ηλεκτρονικής υποβολής και
τοπικών πληροφοριακών συστημάτων
Υποστήριξη χρηστών
Επισκευές, εγκατάσταση, αναβάθμιση και συντήρηση HW, περιφερειακών, SW,
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και συστημάτων
Επεξεργασία και διαχείριση δεδομένων έργων επιχειρησιακών προγραμμάτων
Β2 Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών
Ενδεικτικά:
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και έρευνες για την υποστήριξη - υλοποίηση του ΠΕΠ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων
Β3.1 Σύμβουλοι
Ενδεικτικά:
Τεχνική, διαχειριστική και επιστημονική υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής σε
θέματα της αρμοδιότητάς της
Οικονομική και λογιστική διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΤΥΕ
Νομική υποστήριξη
Β4 Δημοσιότητα, Προβολή και πληροφόρηση
Ενδεικτικά:
Υπηρεσίες προβολής, προώθησης, διαφήμισης, δημοσιότητας του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Εκδηλώσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
Β5 Αξιολόγηση
Ενδεικτικά:
Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στην αξιολόγηση προτάσεων για
χρηματοδότηση
Β6 Έλεγχοι
Ενδεικτικά:
Υποστήριξη της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στις επιτόπιες επιθεωρήσεις / επαληθεύσεις
Γ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στο οποίο
καθορίζονται ως ενδεικτικά πεδία παροχής υπηρεσιών και προμηθειών τα εξής:
Γ1 Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων
Ενδεικτικά:
Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων
Βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών
Υπηρεσίες τροφοδοσίας, γευμάτων
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, ℡ 2131501500,  2131501501
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Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, εκδόσεων
Μεταφράσεις, συγγραφή και απόδοση κειμένων σε άλλη κοινοτική γλώσσα, Διερμηνεία
Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών
Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης
Μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κλπ.
Γ2 Μίσθωση εξοπλισμού και Μεταφορικών Μέσων
Ενδεικτικά:
Μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισμού και εξοπλισμού για διερμηνεία,
μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών και υπηρεσίες υποστήριξης
Μίσθωση μεταφορικών μέσων
Μεταφορές, μετακομίσεις
Γ3 Γενικά Έξοδα Λειτουργίας
Ενδεικτικά:
Επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων των κτιρίων στα οποία
στεγάζεται η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας σύμφωνα με το Ν 1568/85
Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων γραφείων
Σύνδεση με τράπεζες πληροφοριών.
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων
ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και
φωτοαντιγραφικών, μηχανών βιβλιοδεσίας, φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4
Προμήθεια εξοπλισμού εστίασης
Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης
Υπηρεσίες ταχυμεταφορών
Υπηρεσίες μεταφράσεων, διερμηνείας
Εκτυπώσεις - εκδόσεις
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών φιλοξενίας
Γ4 Έξοδα δημοσίων σχέσεων - λοιπά έξοδα φιλοξενίας Ε.Υ. & Προϊσταμένων Αρχών
Ενδεικτικά:
Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό
Γ5 Εκπαίδευση του Προσωπικού & Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora
Γ5.1 Εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Υ./Δικαιούχων
Ενδεικτικά:
Υπηρεσίες εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά αντικείμενα που
ενδιαφέρουν την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Υπηρεσίες διοργάνωσης ή/και υποστήριξης σεμιναρίων, εκδηλώσεων, συνεδρίων
Συνεδριακή υποδομή (αίθουσες εκδηλώσεων ή σεμιναρίων ή συνεδρίων)
Οπτικοακουστικός εξοπλισμός και υπηρεσίες υποστήριξης
Υπηρεσίες διερμηνείας / μετάφρασης
Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό
Υπηρεσίες τροφοδοσίας
Υπηρεσίες μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης πρακτικών
Υλικά και γραφική ύλη για συνέδρια και σεμινάρια
Ενδεικτικά θέματα που ενδιαφέρουν για εκπαίδευση του προσωπικού Ε.Υ./Ε.Φ.Δ./
Δικαιούχων
Εκπαίδευση χρηστών στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ και την ηλεκτρονική υποβολή
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Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ΕΣΠΑ, ειδικά θέματα
Δημόσιες συμβάσεις
Κρατικές ενισχύσεις
Θέματα management
Θέματα διαχείρισης έργων υποδομών, ενισχύσεων, ανθρώπινου δυναμικού
Ειδικά θέματα των τομέων που καλύπτει το ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ5.2 Συμμετοχή σε ημερίδες συνέδρια Ε.Υ./Ε.Δ.Α./Ε.Φ.Δ.
Ενδεικτικά:
Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, σεμιναρίων, fora τα οποία οργανώνουν άλλοι
φορείς και στα οποία πιθανόν θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στελέχη της
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής, στους τομείς – αντικείμενα:
Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία, Βιομηχανία – Μεταποίηση – Υπηρεσίες – Τουρισμός,
Πολιτισμός, Ενέργεια, Εμπόριο, Καταναλωτής, έργα υποδομών, ενισχύσεων,
ανθρώπινου δυναμικού, δημόσιες συμβάσεις, κρατικές ενισχύσεις, θεσμικά και
κανονιστικά θέματα που αφορούν ΕΣΠΑ, ειδικά θέματα
Γ6 Έξοδα Μετακινήσεων Εσωτ. Εξωτ.
Ενδεικτικά:
Υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό
Γ.7. Έξοδα δημοσιεύσεων - ανακοινώσεων
Ενδεικτικά:
Υπηρεσίες δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων στον
Τύπο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Για νέους ΠΑΡΟΧΟΥΣ)
Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ενδεικτικό κείμενο)
Από:
(επωνυμία, έδρα
στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)

Προς
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Μονάδα Γ΄
Λ. Συγγρού 98-100, 11741, Αθήνα

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο προμηθευτών /
παρεχόντων υπηρεσίες που δημιουργεί η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για την / τις παρακάτω
κατηγορία / κατηγορίες ενεργειών ΤΥΕ:
α/α
Κατηγορία Υπηρεσιών - Προμηθειών
1.
2.
…
Δραστηριοποιούμαι ....
(Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι
συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας)
Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση):
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά με την προσωπική μου κατάσταση με
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας)
Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας [Προφίλ εταιρείας (εφόσον
υπάρχει), οποιαδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας,
όπως καταστατικό, ΦΕΚ κ.λπ., ή βιογραφικό σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών /προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος
τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση)].
Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με την εμπειρία στην
υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης [Κατάλογο (σε μορφή
πίνακα) με συνοπτική περιγραφή υλοποιημένων έργων κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων
ετών (2013-2015), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος έργου, επωνυμία Πελάτη,
διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από: …..εως….), συμβατική αξία έργου, αντικείμενο του έργου,
ρόλος του προσφέροντος στο έργο (π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος), φάση
ολοκλήρωσης του έργου (ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη)], το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός,
εξειδίκευση κ.λπ.) ή τους τυχόν εξωτερικούς συνεργάτες (τους οποίους μπορεί να διαθέσει ο
ενδιαφερόμενος στα πλαίσια συγκεκριμένης σύμβασης), την τήρηση προτύπων εξασφάλισης
ποιότητας.]
Στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα αναφορικά με το ύψος του
κύκλου εργασιών [π.χ. Ισολογισμοί και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως των τελευταίων
τριών (3) χρήσεων (2013,2014, 2015), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή
Υπεύθυνη Δήλωση (με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) για το συνολικό ύψος του ετήσιου
κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2013,2014,2015), σε
περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών].
Ημερομηνία:

-2016

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

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

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. ∆εν υπάρχει σε βάρος µου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
2. ∆εν υπάρχει σε βάρος µου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό
µε την επαγγελματική διαγωγή µου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
3. ∆εν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού, και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση βάσει δικαίου της χώρας εγκατάστασης
(όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους)
4. ∆εν έχει κινηθεί σε βάρος µου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
5. Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές µου υποχρεώσεις (τόσο κατά το δίκαιο του τόπου
εγκατάστασης όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο όσο αφορά αλλοδαπούς υποψηφίους)
6. όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση μου (ως Παράρτημα ΙΙ) είναι απολύτως αληθή και ακριβή και σε
περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτηση μου (ως Παράρτημα ΙΙ) καθώς και
οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω 5 δηλώσεων μου, θα ενημερώσω εγγράφως την Υπηρεσία (ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής)
Ημερομηνία:

-2016

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Για ΠΑΡΟΧΟΥΣ εγγεγραμμένους στο παλιό μητρώο)
Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔΕΠ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Από:
(επωνυμία, έδρα
στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)

Προς
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Μονάδα Γ΄
Λ. Συγγρού 98-100, 11741, Αθήνα

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο προμηθευτών /
παρεχόντων υπηρεσίες που δημιουργεί η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Σας επισυνάπτω: α) Υπεύθυνη Δήλωση* και β) την βεβαίωση εγγραφής μου στο προηγούμενο
κατάλογο προμηθευτών

Ημερομηνία:

-2016

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

* στην Υπεύθυνη Δήλωση, ο Νόμιμος Εκπρόσωπος θα δηλώνει, ότι ουδεμία μεταβολή έχει
επέλθει στα στοιχεία της αίτησης εγγραφής και βάσει των οποίων είχε εκδοθεί η σχετική
βεβαίωση εγγραφής του
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