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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ

Αθήνα, 11 / 03 / 2016
Αρ. Πρωτ.: 3199

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ «Οργάνωσης – Υποστήριξης»
Διεύθυνση: Κοραή 4, τ.κ. 105 64, Αθήνα
Διεύθυνση ιστοσελίδας: www.edulll.gr
Πληροφορίες:Ν.Μαγιάση
Τηλ.: 210 3278022 Τηλ/πία: 210 3278028
Ηλ. Δ/νση: nmagiasi@epeaek.gr
Θέμα: Απόφαση για τη δημιουργία και τήρηση Καταλόγου προμηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22-4-2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 Του

Ν.4314/2014

«Για

τη

διαχείριση,

τον

έλεγχο

και

την

εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», ως
ισχύει και ιδίως το άρθρο 59.
 Του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α’ 3/14-01-02) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας - Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων».
 Της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ 413/2016 (ΦΕΚ Β’ 449/24.02.2016) «Διαδικασίες
Κατάρτισης, Έγκρισης, Ανάθεσης και Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας» και ιδιαίτερα τα άρθρα 22 και 23 αυτής.
2. Τη

με αριθ. C(2014) /10128 final/ 17-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
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Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 20142020, όπως ισχύει κάθε φορά.
3.
4.

Την Υ.Α. με αριθμό 53684/ΕΥΘΥ460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/τ. Β΄/27-05-2015) με την
οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΠΕΔΒΜ.
Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση και Μετονομασία
Υπουργείων»

5. Τη με αρ. πρωτ. 34681/27.03.2015 (ΦΕΚ 178/τ Υ.Ο.Δ.Δ./27-03-2015) Κοινή
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας Υποδομών
Ναυτιλίας και Τουρισμού για το Διορισμό του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ.
6. Το Ν. 3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών

και

αυτοδιοικητικών

οργάνων

στο

διαδίκτυο

‘‘Πρόγραμμα

Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις».
7. Το Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Αποφασίζουμε
1. Τη

δημιουργία

Υπηρεσιών

και

προς

τήρηση

την

Ειδική

Καταλόγου
Υπηρεσία

Προμηθευτών
Διαχείρισης

και

του

Παρεχόντων

Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», εφ’ εξής ΕΥΔ.
2. Την

Έγκριση

της

ενδιαφερόμενο

για

Πρόσκλησης
συμμετοχή

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
στον

εν

λόγω

Κατάλογο,

προς

κάθε

η

οποία

περιλαμβάνει τις σχετικές οδηγίες.
3. Την

ανάρτηση

της

ανωτέρω

Πρόσκλησης

στις

ιστοσελίδες

http://www.epanad.gov.gr/ και http://www.edulll.gr και την ισχύ αυτής
μέχρι τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση».
4. Τη

συγκέντρωση

των

αιτήσεων,

προτάσεων

και

φακέλων

των

ενδιαφερομένων, από τη Μονάδα Γ’ της ΕΥΔ η οποία, μετά από εισήγηση
της επιτροπής αξιολόγησης που θα οριστεί με απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα, θα συγκροτήσει και θα επικαιροποιεί συστηματικά και σε συνεχή
βάση τον Κατάλογο.
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5. Οι δαπάνες για τις αναθέσεις και συμβάσεις που θα προκύψουν από την
εφαρμογή των διαδικασιών επιλογής του άρθρου 20 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ
413/2016 (ΦΕΚ Β’ 449/24.02.2016) θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό
της Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ και θα καλύπτονται από το ΠΔΕ.
6. Οι κατάλογοι που είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν στο πλαίσιο της
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 για τα ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση», «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» παύουν να ισχύουν.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Έχοντας υπόψη:
α) Το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ Α 3/2002),
β) Το άρθρο 59 του Ν.4314/2014 όπως ισχύει,
γ) Την ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ 413/2016 (ΦΕΚ Β’ 449/24.02.2016) «Διαδικασίες
Κατάρτισης,

Έγκρισης,

Ανάθεσης

και

Υλοποίησης

Ενεργειών

Τεχνικής

Βοήθειας»,
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για εγγραφή στον κατάλογο
προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (εφ’ εξής ΕΥΔ), για τις κατηγορίες
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του άρθρου 11 του ΠΔ 4/2002 όπως αυτές
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έως τη
λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», να αποστείλουν στην ΕΥΔ (Μονάδα Γ’, Κοραή
4,

ΤΚ:10564

Αθήνα,

Τηλ.:

210-3278022,

Fax:

210-3278028,

e-mail:

nmagiasi@epeaek.gr):
 Αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας κατ΄ αντιστοιχία με το άρθρο 23 της ΥΑ
18709/ΕΥΣΣΑ 413/2016 (ΦΕΚ Β’ 449/24.02.2016), συνοδευόμενη από:
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Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σχετικά με την
προσωπική

του/τους

κατάσταση

(υπόδειγμα

υπεύθυνης

δήλωσης

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας) και


Στοιχεία

σχετικά

με

την

άσκηση

της

επαγγελματικής

δραστηριότητας

(βιογραφικό σημείωμα για τα φυσικά πρόσωπα ή προφίλ εταιρείας για τα
νομικά

πρόσωπα)

όπου

ενδεικτικά

περιλαμβάνονται

κατάλογος

προσφερόμενων υπηρεσιών, απασχολούμενο προσωπικό, υποδομές, προϊόντα,
πελατολόγιο, τεχνικές/επαγγελματικές ικανότητες, εμπειρία στην υλοποίηση
έργων

τεχνικής

βοήθειας,

τήρηση

προτύπων

διασφάλισης

ποιότητας,

οικονομική/χρηματοοικονομική επάρκεια κλπ.
Τα ελάχιστα προαπαιτούμενα εγγραφής για τους υποψηφίους ανά κατηγορία
ενέργειας (όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας) είναι τα
εξής:
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 Διδακτορικό με αντικείμενο συναφές των
δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος [μόνο για τους ενδιαφερόμενους
των κατηγοριών: Β2, Β5]
- Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία:


τουλάχιστον 36 ανθρωπομηνών στο ευρύτερο αντικείμενο της
κατηγορίας Β1 [μόνο για τους ενδιαφερόμενους της κατηγορίας:
Β1] ή στο ευρύτερο αντικείμενο της κατηγορίας Β4 [μόνο για τους
ενδιαφερόμενους της κατηγορίας: Β4]



τουλάχιστον 36 ανθρωπομηνών στο ευρύτερο αντικείμενο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος [μόνο για τους ενδιαφερόμενους των
κατηγοριών: Β2, Β3, Β5] ή 12 ανθρωπομηνών για τους κατόχους
διδακτορικού τίτλου



τουλάχιστον 60 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
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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 δέκα (10) 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 [μόνο για τους ενδιαφερόμενους των κατηγοριών: Β2, Β3, Β5, Β6]

-

Ελάχιστο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία, πριν την υποβολή της
αίτησης:

300.000€

[μόνο

για

τους

ενδιαφερόμενους

όλων

των

κατηγοριών: Β] και 150.000€ [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.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Επισημαίνεται ότι η Αίτηση συνοδεύεται και υποβάλλεται μόνο με την Υπεύθυνη
Δήλωση και το Βιογραφικό Σημείωμα (για τα φυσικά πρόσωπα) ή το Προφίλ
Εταιρείας (για τα νομικά πρόσωπα) χωρίς συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα (π.χ
συμβάσεις, ενημερότητες κλπ) τα οποία η ΕΥΔ θα ζητήσει να υποβληθούν
επικαιροποιημένα σε περίπτωση ανάθεσης έργου.
Από την εγγραφή στον Κατάλογο αποκλείονται αιτούντες :


Για τους οποίους υπάρχει καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες



Για τους οποίους υπάρχει καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ
δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, για
τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος



Οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης
εργασιών,

αναγκαστικής

διαχείρισης

πτωχευτικού

συμβιβασμού,

ή

προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση,
βάσει

του

δικαίου

της

χώρας

εγκατάστασης

(όταν

πρόκειται

αλλοδαπούς υποψήφιους), ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία

για
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Για τους οποίους έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση,

εκκαθάριση,

παύση

εργασιών,

αναγκαστική

διαχείριση,

πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη
κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για
αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία


Οι

οποίοι

δεν έχουν

εκπληρώσει

τις από το νόμο προβλεπόμενες

ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις τους, τόσο κατά το δίκαιο του
τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.
Για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόμιση του
προβλεπόμενου αποσπάσματος ποινικού μητρώου 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. δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού
προσώπου.
Για την εγγραφή στον κατάλογο και για τις ενδεχόμενες μεταβολές των στοιχείων
στα οποία βασίζεται η εγγραφή εκδίδεται βεβαίωση από την Αναθέτουσα Αρχή, η
οποία αποστέλλεται στους αιτούντες.
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις γραπτά στην ΕΥΔ
Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,
Μονάδα Γ’, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, Τηλ.: 210 3278022, Fax: 210 3278028,
e-mail nmagiasi@epeaek.gr

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ

Γιώργος Ιωαννίδης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατηγορίες Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας
Β
Β1

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού &
λογισμικού

Β2

Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Διενέργεια 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

Δημοσιότητα, προβολή και πληροφόρηση
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

Β.5. 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
Β.6. Έλεγχοι
Ενδεικτικά: Παροχή υπηρεσιών ελέγχων από ελεγκτικές εταιρείες, ή φυσικά
πρόσωπα

Γ
Γ1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
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
Ενδεικτικά: Μίσθωση μεταφορικών μέσων, μεταφορές, μετακομίσεις

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 – εκδόσεις, Υπηρεσίες καθαριότητας
των χώρων στέγασης, Υπηρεσίες ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορών
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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 Εσωτερικού, Εξωτερικού
Ενδεικτικά: Υπηρεσίες ταξιδίων, έκδοσης εισιτηρίων,
ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

κρατήσεων

σε
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων
υπηρεσίες της ΕΥΔ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
(ενδεικτικό κείμενο)
Από:
(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)
Προς:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
Μονάδα Γ’
Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
Τηλ.: 210 3278022 Fax: 210 3278028
Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο
προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες που δημιουργεί η ΕΥΔ Ε.Π «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», για την / τις
παρακάτω κατηγορία / κατηγορίες ενεργειών ΤΒ:
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 άρθρο 11 του ΠΔ 4/2002 )
Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση):
1. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, του άρθρου 8 του Ν 1599/1986
(υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)
Σημειώνεται ότι, για τις περιπτώσεις 1 και 2 του υποδείγματος υπεύθυνης
δήλωσης που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, η υπεύθυνη δήλωση ή η
προσκόμιση του προβλεπόμενου αποσπάσματος 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.
2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
3. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά
με:
 την εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών
τεχνικής υποστήριξης·
 το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κλπ)·
 την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας.
4. Προφίλ εταιρείας, κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών /
προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά
περίπτωση).
5. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια
αναφορικά με το ύψος του κύκλου εργασιών.
6. Βιογραφικό σημείωμα.
Ο Αιτών
Σφραγίδα - 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 :

ΕΥΔ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:
ΤΚ:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
2. Δεν 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. Δεν έχω τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού
συμβιβασμού και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση
βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη
παρόμοια διαδικασία
4. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια
διαδικασία, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους).
5. Έχω εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και φορολογικές μου υποχρεώσεις (τόσο κατά το δίκαιο του τόπου
εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο όσον αφορά αλλοδαπούς υποψήφιους)
6. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω πρόσθετα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις εφόσον
ζητηθούν, στην ΕΥΔ Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».
7. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή μου και επισυνάπτονται σε αυτή, σύμφωνα με το Παράρτημα II της
Πρόσκλησης, είναι απολύτως ακριβή και αληθή.
Ημερομηνία:
……/…/20……
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.

