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        Προβατώνας 02/07/2019 

                         Αρ.Πρωτ. 284 

     Προς  

      Κάθε ενδιαφερόµενο 

 

 
 

Ανοιχτή Πρόσκληση 

 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων 

υπηρεσιών Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε-

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 

 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις:  

• Τις διατάξεις του 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 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 

265) .  

• Την υπ’ αριθµ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/τ.Β’/1.11.2016) Υπουργική 

Απόφαση περί «Εθνικών κανόνων επιλεξιµότητας δαπανών για τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ 

2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων 

ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί 

των αποτελεσµάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.  

• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  
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• Την υπ. αριθµ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 (ΦΕΚ.677 Β΄/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.  

 

2. Την υπ’ αριθ.  24/16.05.2019 απόφαση της Ε∆Π CLLD Leader 2014-2020 και 377/16.05.2019 

απόφαση του ∆.Σ. της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε για τη δηµιουργία καταλόγου Μητρώου 

Προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, 

στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (τοπικό πρόγραµµα 

CLLD/LEADER, λοιπά προγράµµατα).  

 

 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε  

 

1. Με την παρούσα ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό 

ή νοµικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας, να καταθέσει αίτηση, για εγγραφή 

στον Κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων, για τις 

κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων 

προγραµµάτων (τοπικό πρόγραµµα CLLD/LEADER, λοιπά προγράµµατα), από την 

∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

 

2. Ο κατάλογος θα χρησιµοποιηθεί για τις αναθέσεις και συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών 

µε τη διαδικασία του άρθρου 12 της 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ, 

που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε- 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για το επόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι τη λήξη 

επιλεξιµότητας της Προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, για τις οποίες δεν προσφεύγει 

η Υπηρεσία σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία ή απευθείας Ανάθεση.  

 

3. Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-

2020 και µέχρι 31/12/2023, ώστε να µην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισµός στη δυνατότητα 

των προµηθευτών και των παρεχόντων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα 

φυσικό/νοµικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.  
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4. Τα φυσικά/νοµικά πρόσωπα (οικονοµικοί φορείς) που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής 

στον κατάλογο, δυνάµει της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους για συγκεκριµένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας στην ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος 

Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Προβατώνας 68003, φάκελο που θα περιλαµβάνει 

τα παρακάτω αναφερόµενα στοιχεία:  

 

Τυποποιηµένη αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών – 

παρεχόντων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο 

υλοποίησης έργων/µελετών/υπηρεσιών συγχρηµατοδοτούµενων και µη, από την 

∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

 

B. Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, η οποία θα πρέπει 

να είναι συναφής µε το αντικείµενο των συµβάσεων/ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, κατά τα 

οριζόµενα στο Παράρτηµα Ι της παρούσας [Προφίλ εταιρείας (εφόσον υπάρχει), 

οποιοδήποτε 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).  

 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) που θα περιλαµβάνει 

τα παρακάτω ή µόνο το ΤΕΥ∆ του άρθρου 79 παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) 

χωρίς όλα τα επόµενα:  

 

I. Στοιχεία σχετικά µε την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόµενου φυσικού / 

νοµικού προσώπου και ειδικότερα :  

 

• 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,  

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

κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο,  
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• τη 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,  

• 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.  

• 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,  

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

ακεραιότητα του ως οικονοµικού φορέα  

 

II. Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του ενδιαφερόµενου 

φυσικού / νοµικού προσώπου, ήτοι να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή 

εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος – µέλος εγκατάστασής τους.  

 

II. Στοιχεία σχετικά µε τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες του 

ενδιαφερόµενου φυσικού / νοµικού προσώπου, που αφορούν:  

 

• Κατάλογο (σε µορφή πίνακα) µε συνοπτική περιγραφή υλοποιηµένων έργων κατά τη διάρκεια 

των τριών (3) τελευταίων ετών, 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)  
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• 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.  

 

IV. Στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική ή/και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του ενδιαφερόµενου 

φυσικού /νοµικού προσώπου, περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών στον 

τοµέα έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές 

χρήσεις, σε συνάρτηση µε την ηµεροµηνία σύστασης του οικονοµικού φορέα ή έναρξης των 

δραστηριοτήτων του. 

Τα ζητούµενα στοιχεία των παρ. Ι, ΙΙ, III και IV, θα δηλώνονται αποκλειστικά µέσω της 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών 

που τα επιβεβαιώνουν.  

 

Σηµειώνεται ότι, η Υπεύθυνη ∆ήλωση, 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των µελών του ∆.Σ. 

αυτής δ) τους νοµίµους εκπροσώπους κάθε άλλου νοµικού προσώπου.  

 

Tα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο 80 του 

Ν.4412/2016 θα περιγράφονται αναλυτικά στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 

άρθρου 12 παρ.2 & 3 της µε αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) ΥΑ και 

θα προσκοµίζονται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύµβασης.  

 

5. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται όλα 

τα έγγραφα από ακριβή µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

 

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

υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της παρούσας πρόσκλησης, υποχρεούνται τον 

Ιανουάριο του έτους 2021, καθώς και τον Ιανουάριο του 2022 να υποβάλουν επικαιροποιηµένα 

τα στοιχεία τους στην ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε . Σε διαφορετική περίπτωση θα 

διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνοι που δεν προέβησαν στη διαδικασία επικαιροποίησης. Η 

εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωµά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, 

ακολουθώντας όµως την αρχική διαδικασία εγγραφής.  

 



 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - 6 - 

7. Η επικαιροποίηση θα πραγµατοποιείται µε την υποβολή της τυποποιηµένης υπεύθυνης 

δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) του οικονοµικού φορέα, η οποία θα αποστέλλεται µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου ψηφιακά υπογεγραµµένη ή µέσω ταχυδροµείου, στην ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος 

Α.Ε. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε 

περίπτωση µη µεταβολής αυτών θα επιβεβαιώνει τοιαύτη.  

 

8. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του οικονοµικού φορέα πριν το πέρας των 

δύο χρονικών οροσήµων, ως ανωτέρω ορίζεται, θα πρέπει να γνωστοποιείται στην 

∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. , εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την επέλευση της 

αλλαγής.  

 

Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται µε βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή 

της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των 

στοιχείων του εγγεγραµµένου προµηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, θα 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.  

 

10. Η παρούσα και τα συνηµµένα Παραρτήµατα αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 

∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.  στη διεύθυνση: www.dimossin.gr.  

 

11. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς µε επιστολή τους στην ∆ηµοσυνεταιριστική 

Έβρος Α.Ε. -Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ,Προβατώνας , ΤΚ 68003, ή µε fax στο 

2554041800 ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προς τη διεύθυνση dimossin@dimossin.gr, 

συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενό της.  

 

 

Η Πρόεδρος 

Κουφάκη Σοφία 

 

 

 

 


