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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ/Η ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΕΠ ΒΥΣ) ΠΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥΣ
(ΤΕΒΑ).

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για εγγραφή στον κατάλογο
προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του
ΤΕΒΑ, 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 το επιχειρησιακού προγράμματος, να
αποστείλουν σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου, στη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
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ΑΡΧΗ του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, οδός Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, 3ος όροφος,
Μονάδα Δ΄, 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.
Η παρούσα

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί στην

ιστοσελίδα του ΤΕΒΑ και θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως
το πέρας του επιχειρησιακού προγράμματος.
- Δικαίωμα εγγραφής στον Κατάλογο έχει καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον
α) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
προσωπικής κατάστασης για την ανάληψη δημόσιας σύμβασης που είναι
ειδικότερα:
- η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 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 και β του ν. 4412/2016.
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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 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
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Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους
εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
β) 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.
γ) Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες των ενδιαφερομένων φυσικών/νομικών
προσώπων.
Για τα Φυσικά Πρόσωπα:
- Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή – Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα
από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από
ειδικότητα ή – Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
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-Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Ελληνικού ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου
σπουδών από το εξωτερικό για τους ενδιαφερόμενους με αντικείμενο συναφές με
την κατηγορία της ενέργειας και προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στο
ευρύτερο

αντικείμενο

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

ή

σε

συναφή

Προγράμματα και αντικείμενο.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία : Ως εμπειρία στα κύρια προσόντα νοείται η απασχόληση
με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή η άσκηση
επαγγέλματος, σε καθήκοντα έργων που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς και
Εθνικούς πόρους, ή συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την
εκτέλεση του έργου, διάρκειας τουλάχιστον ενός (5) ετών για τους κατέχοντες
απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον (1) έτους

για τους

κατέχοντες πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος
και η χρονική διάρκεια της εργασίας.
ή
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια ασφάλισης

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της
σύμβασης συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.
ή
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια ασφάλισης ή/και στην περίπτωση που η Βεβαίωση προϋπηρεσίας δεν
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αναφέρει με σαφήνεια το είδος και τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών,
υποβολή αντιγράφων συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Για τα Νομικά Πρόσωπα
Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτοςμέλος 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) και να διαθέτουν:
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση τριών (3) τουλάχιστον έργων κατά την
τελευταία πενταετία, πριν την υποβολή της αίτησης, στο αντικείμενο της δράσης
της Διαχειριστικής Αρχής.
- Ελάχιστο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία, πριν την υποβολή της αίτησης:
30.000€ ετησίως για τους ενδιαφερόμενους όλων των κατηγοριών. 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:
1.

Δικαιολογητικά

σχετικά

με

το

αντικείμενο

δραστηριοποίησης

των

ενδιαφερομένων, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των
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συμβάσεων/ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της
πρόσκλησης.
2. Δικαιολογητικά 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. Δικαιολογητικά σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια
αναφορικά με το ύψος του κύκλου εργασιών.
Α. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
Βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία

Β. (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 επικαιροποίησης 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
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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 την
Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής.
Τα

φυσικά/νομικά

πρόσωπα

που

συμμετέχουν

στον

κατάλογο

προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον
Ιανουάριο του έτους 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στη
Μονάδα 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.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας από την Προϊσταμένη της Μονάδας
Δ΄, ΔΑ ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ.

Η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής
ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΤΖΗ
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Ο Πρόεδρος - Γενικός Δ/ντής ΕΙΕΑΔ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ
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