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1η Τροποποίηση Ανοιχτής Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων 

υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) «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». 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Την υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5968) Αντικατάσταση της υπ’ 

αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 

1822) 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”». 

 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.  

mailto:info@parnonas.gr
http://www.parnonas.gr/
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 Την υπ’ αριθ. 5/06-06-2017 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για τη 

δημιουργία καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για την υλοποίηση των 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων (τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, λοιπά προγράμματα). 

 Την με αριθ. πρωτ. 1443/29-09-2017 Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών Φυσικών ή 

Νομικών Προσώπων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

 Την υπ’ αριθ. 29/27-12-2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

αναφορικά με την τροποποίηση της πρόσκλησης για τη δημιουργία καταλόγου 

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 Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στην υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/17 

Υπουργική Απόφαση. 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020 και μέχρι 31/12/2023. 

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 ΥΑ (ΦΕΚ 

677/Β/03.03.2017), προς κάλυψη των αναγκών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας. 

Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο δύναται να εγγραφεί σε περισσότερους του 

ενός καταλόγους. 

3. Δικαίωμα εγγραφής στην κατάλογο έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 

οποίο ασκεί συναφή με το αντικείμενο των συμβάσεων/ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, κατά 

τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, επαγγελματική δραστηριότητα και πληροί τις 

κάτωθι αρνητικές προϋποθέσεις προσωπικής κατάστασης:  
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3.1 Δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

- δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα,  

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  
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Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αφορά και κάθε πρόσωπο το οποίο τυγχάνει μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Συγκεκριμένα αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( 

Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου, αφορά τους διαχειριστές,  

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

3.2 Δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:  

- η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 

εθνική νομοθεσία ή/και  

- η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  

 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

3.3 Δεν έχουν επιβληθεί εις βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης:  

- τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, 

σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

- δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους.  

 



 

\\Dellserver\store-server\ΦΑΚΕΛΟΣ EΦΑΡΜΟΓΗΣ ISO\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ\ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ_ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ\ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΑΙΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ\1η ΤΡΟΠ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ.doc 

 

    
 

 

Οι ανωτέρω κυρώσεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα προϋπόθεση συμπεριλαμβάνεται στην προϋπόθεση 

προσωπικής κατάστασης της επόμενης παραγράφου 3.4.,αναφορικά με την τήρηση των 

υποχρεώσεων του άρθρου 18 παράγραφος 2 του ν. 4412/2018, και δηλώνεται στο 

αντίστοιχο χωρίο του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.3. 

 

3.4 Δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 

2 του ν. 4412/ 2106. Επισημαίνεται ότι η αθέτηση της υποχρέωσης της παρούσας 

παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 

έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 3.8. της 

παρούσας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της 

περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).  

3.5 Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

3.6 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, δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016.  

3.7 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.  

3.8 Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του.  

4. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις της 

προηγούμενης παραγράφου, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 

συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της 
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παρούσας, υποβάλλοντας στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

Ο.Τ.Α. – Τμήμα Προμηθειών, Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22 300, Λεωνίδιο, φάκελο που θα 

περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία: 

4.1. Τυποποιημένη αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών –παρεχόντων 

υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων έργων, από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της 

παρούσας. 

4.2. 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, και ενδεικτικώς:  

 
- για τα νομικά πρόσωπα: κωδικοποιημένο καταστατικό, ΦΕΚ, προφίλ εταιρείας (εφόσον 

υπάρχει) και οποιοδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της 

εταιρείας,  

- για τα φυσικά πρόσωπα: βεβαίωση έναρξης στην αρμόδια ΔΟΥ, βιογραφικό σημείωμα (σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου), και οποιοδήποτε τυπικό δικαιολογητικό αποδεικνύει την 

επαγγελματική τους δραστηριότητα.  

4.3 Υπεύθυνη Δήλωση, προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει: 

4.3.1 Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / 

νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 της 

παρούσας.  

Επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνον από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο 

του νομικού προσώπου και αποτελεί, χωρίς ανάγκη ύπαρξης ειδικής προς τούτο 

πληρεξουσιότητας, προκαταρκτική απόδειξη για την πλήρωση των τασσόμενων στην 

παράγραφο 3.1. της παρούσας προϋποθέσεων για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με 

την ίδια ως άνω παράγραφο.  

Ως εκπρόσωπος του νομικού προσώπου για την υπογραφή του ΤΕΥΔ, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
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διαδικασία σύναψης σύμβασης { Άρθρο 107, παρ. 13 του Ν 4497/2017 (ΦΕΚ 

171Α/13-11-2017) -Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)}.  

4.3.2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του 

ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, ήτοι την εγγραφή αυτού στα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος – μέλος 

εγκατάστασής του.  

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

ενδιαφερόμενου φυσικού /νομικού προσώπου και ειδικότερα το ολικό ύψος του 

γενικού κύκλου εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, προ της 

υποβολής του φακέλου για την εγγραφή στον κατάλογο, ή για τις οικονομικές 

χρήσεις κατά τις οποίες αυτός δραστηριοποιείται, εφόσον υπολείπονται των (3) 

οικονομικών χρήσεων.  

 
4.3.4. Στοιχεία αναφορικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου 

φυσικού / νομικού προσώπου και ειδικότερα:  

- Την εμπειρία του αναφορικά με την υλοποίηση έργων στον τομέα των κατά 

περίπτωση κατηγοριών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.  

- Προς τούτο το ενδιαφερόμενο φυσικό/νομικό πρόσωπο θα ενσωματώσει στο σχετικό 

πεδίο του ΤΕΥΔ κατάλογο έργων που έχει υλοποιήσει κατά τη διάρκεια των τριών (3) 

τελευταίων ετών, προ της υποβολής του φακέλου για την εγγραφή στον κατάλογο, 

υπό τη μορφή πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος έργου, 

επωνυμία πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από/έως), 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 στο 

πλαίσιο της υλοποίησης της εκάστοτε σύμβασης Τεχνικής Βοήθειας.  

- Την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας.  

 

 
5. Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων φυσικών/νομικών προσώπων στον 

κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα δεν 

απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων πέραν των 

οριζόμενων στην ως άνω παράγραφο 4 της παρούσας πρόσκλησης.  

Με την έκδοση των εκάστοτε Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του άρθρου 12 

παράγραφοι 2 και 3 της υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/17 Υπουργικής Απόφασης για την 
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ανάθεση της εκάστοτε σύμβασης Τεχνικής Βοήθειας, θα περιγράφονται αναλυτικά τα 

δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016, τα 

οποία θα προσκομίζονται προ της υπογραφής της ανάθεσης ή της σύμβασης. Επισημαίνεται 

ότι δεν ζητούνται δικαιολογητικά και αποδεικτικά μέσα, αναφορικά με την προϋπόθεση 

προσωπικής κατάστασης της παραγράφου 3.3., εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, 

χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 

6. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπά νομικά/φυσικά πρόσωπα όλα τα έγγραφα θα 

πρέπει να συνοδεύονται από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

7. Η εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Αναπτυξιακής 

Πάρνωνα πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της 

Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των 

κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και 

οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας 

έργων.  

8. Ο Κατάλογος ο οποίος έχει ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της με αριθ. πρωτ. 1443/29-09-2017 

Ανοιχτής Πρόσκλησης της Αναπτυξιακής Πάρνωνα παραμένει σε ισχύ.  

9. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο υποχρεούνται τον Ιανουάριο 

του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα 

στοιχεία τους στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. 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 διαδικασία της αρχική εγγραφής. 

10. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επικαιροποίησης στοιχείων, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV της παρούσας, η οποία θα συνοδεύεται 

από νέο έντυπο τυποποιημένης υπεύθυνης δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) του εγγεγραμμένου 

φυσικού/νομικού προσώπου, το οποίο, είτε θα περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να 

επικαιροποιηθούν, είτε, σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών, θα επιβεβαιώνει την 

εγκυρότητά τους. Τα ως άνω δικαιολογητικά επικαιροποίησης θα αποστέλλονται στην 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail info@parnonas.gr 

σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα, είτε μέσω ταχυδρομικής επιστολής στη 

διεύθυνση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ. 22300.  

 
11. Σε περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων του εγγεγραμμένου 

προμηθευτή ή παρόχου υπηρεσιών, εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο 

προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Έως την έκδοση της 

νέας βεβαίωσης, η εγγραφή στον υπάρχοντα κατάλογο συνιστά απόδειξη πλήρωσης των 

mailto:info@parnonas.gr
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κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και 

οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας 

έργων, τα εγγεγραμμένα δε σε αυτόν φυσικά και οικονομικά πρόσωπα υποχρεούνται όπως 

προσκομίζουν τα επικαιροποιημένα τους στοιχεία, στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης για 

την ανάθεση σύμβασης Τεχνικής Βοήθειας.  

12. 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 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής, 

σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων 10 και 11 της παρούσας.  

13. Επισημαίνεται ότι όσοι κατέθεσαν φάκελο για την εγγραφή στον κατάλογο, επί τη βάσει της 

προϊσχύουσας με αριθ. πρωτ. 1443/29-09-2017 Ανοιχτής Πρόσκλησης της Αναπτυξιακής 

Πάρνωνα, και δεν αξιολογήθηκαν έως την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, θα 

αξιολογηθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

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

Αναπτυξιακής Πάρνωνα στη διεύθυνση: www.parnonas.gr. 

15 Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή τους στην Αναπτυξιακή 

Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – Τμήμα Προμηθειών, Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22 300, ή με fax 

στο 27570-22246 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τη διεύθυνση info@parnonas.gr, 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενό της. 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας 

 

 

Μαρίνης Μπερέτσος 
 

http://www.parnonas.gr/

