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Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

Ανοιχτή Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων
υπηρεσιών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων του Δικτύου Δήμων Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων Αττικής

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 Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει.

•

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

•

Το 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. 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. Το υπ’ αριθ. 06/08-06-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δικτύου Συνεργασίας
Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής για τη δημιουργία

καταλόγου
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προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (τοπικό
πρόγραμμα CLLD/LEADER, λοιπά προγράμματα).
ΚΑΛΟΥΜΕ
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 το Δίκτυο Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.
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 του Δικτύου
Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, 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.

Διευκρινίζεται

ότι

ένα

φυσικό/νομικό

πρόσωπο

δύναται

να

εγγραφεί

σε

περισσότερους του ενός καταλόγους.
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 στο Δίκτυο
Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής – Τμήμα Προμηθειών, Φίλωνος 91,
Πειραιάς, Τ.Κ.18535, φάκελο που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:
A.

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 το Δίκτυο
Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.
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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),

υποδομών

/προϊόντων

και

κατάλογος

πελατολόγιο

προσφερόμενων

ή/και

αντίστοιχος

υπηρεσιών

/

τιμοκατάλογος

προϊόντων (κατά περίπτωση).
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) που θα περιλαμβάνει
τα παρακάτω ή μόνο το ΤΕΥΔ 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,

•

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 Δικαστήριο
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
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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.
III. 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)

•

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 Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) αντί της υποβολής των σχετικών
δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν.
Σημειώνεται ότι, η Υπεύθυνη Δήλωση, 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. καθώς και όλων των
μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
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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

παρεχόντων

πρόσωπα

υπηρεσιών

που

ενεργειών

θα

συμμετέχουν

Τεχνικής

στον

Βοήθειας

της

κατάλογο
παρούσας

προμηθευτών/
πρόσκλησης,

υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να
υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στο Δίκτυο Δήμων Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων Αττικής. 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.
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, στο Δίκτυο
Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. 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 στο Δίκτυο
Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την
επέλευση της αλλαγής.

9.

Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από το Διαχειριστή
του Δικτύου Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής. 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.
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10. Η παρούσα και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Δικτύου Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής στη διεύθυνση: www.atticalag.gr.
11. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή τους στο Δίκτυο Δήμων
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής – Τμήμα Προμηθειών, Φίλωνος 91, Πειραιάς,
Τ.Κ.18535, ή με fax στο 210 4120006 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τη διεύθυνση
info@atticalag.gr , συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενό της.
Ο Διαχειριστής του Δικτύου

Μαρίνης Μπερέτσος
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