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Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ)
ΜΟΝΑΔΑ Γ
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Πληροφορίες: Χρύσανθος Κόνταρης
Τηλέφωνο: 210 3258 814
Fax: 210 3258 836
Email: kontaris@mou.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών
της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης»

Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».

2.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».

4.

Την υπ’ αρ. 3535/Δ9.1215/26-1-2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ τεύχος Β’ 212/30.01.2017) για την
τροποποίηση

της

υπ’

αριθμ.

οικ.

49223/Δ9.13322/4.11.2015

(ΦΕΚ/Β

΄2423/11.11.2015) υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον
Ειδικό

Γραμματέα

του

Σώματος

Επιθεώρησης

Εργασίας

(Σ.ΕΠ.Ε.),

στους

προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Υπουργείου και
στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.», όπως ισχύει.
5.

Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
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παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει και ιδίως το
άρθρο 59.
6.

Τη με αρ. πρωτ. 83071/ΕΥΘΥ 781/4-8-2016 (ΦΕΚ Β’ 2643) κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης
και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονομικών για τη «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

7.

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».

8.

Το

Ν.

4412/2016

(ΦΕΚ

147/τ.Α’/08.08.2106)

«Δημόσιες

Συμβάσεις

Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
και ειδικότερα τα άρθρα 119 παρ.4 & 329 παρ.4 αυτού.
9.

Τις διατάξεις Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ), όπως κάθε
φορά ισχύει.

10.

Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ τ. Β’ 3521/1-11-2016)
Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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».

11. Την με αριθμ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017 (ΦΕΚ 677/Β’/3-3-2017) Απόφαση
του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης

και

υλοποίησης

προγραμμάτων

τεχνικής

βοήθειας,

διαδικασίες

δημιουργίας και διατήρηση καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και
υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
12.

Τη με αριθμ. 1045 / 20-1-2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:7Κ2Κ465ΧΙ8-ΝΑΣ) της
Πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου
Εργασίας

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης»

και

MIS

5003789 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση».
13.

Τη με αρ. πρωτ. 78/14-3-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΑΠΟ465Θ1Ω-ΖΗΑ) της
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη
δημιουργία και τήρηση Καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών προς
την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

14. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
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ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για εγγραφή στον Κατάλογο
Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών (εφεξής: Κατάλογος) της Ειδικής Υπηρεσίας
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης», για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ
493/2017 (ΦΕΚ 677/Β’/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρηση καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», σύμφωνα
με την ακόλουθη κωδικοποίηση σε κατηγορίες και υποκατηγορίες:
Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Κατηγορίες προμηθειών
Α.1

Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων

Α.2

Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και λοιπού ηλεκτρονικού
εξοπλισμού και αναλωσίμων

Α.3

Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Α.4

Προμήθεια έτοιμου λογισμικού

Β.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κατηγορίες υπηρεσιών
Β.1

Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού

Β.2

Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών

Β.3

Υπηρεσίες Συμβούλων
Υποκατηγορίες Β.3

Β.4

Β.3.1

Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης

Β.3.2

Νομικοί Σύμβουλοι

Β.3.3

Σύμβουλοι σε θέματα επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης και
σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών
στρατηγικής σημασίας

Πληροφόρηση και Επικοινωνία
Υποκατηγορίες Β.4
Β.4.1

Υπηρεσίες επικοινωνιακής στρατηγικής και διενέργειας ερευνών

Β.4.2

Οργάνωση ημερίδων – συνεδρίων

Β.4.3

Παραγωγή διαφημιστικού υλικού και προβολή σε ΜΜΕ

Β.4.4

Δημιουργία – λειτουργία δομών πληροφόρησης

Β.5

Αξιολόγηση,

Β.6

Έλεγχοι

Β.7

Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων – συσκέψεων
Υποκατηγορίες Β.7
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Β.8

Β.7.1

Μίσθωση αιθουσών, εξοπλισμού συνεδριάσεων και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού και συναφείς υπηρεσίες

Β.7.2

Υπηρεσίες εστίασης

Β.7.3

Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας

Υποστήριξη Λειτουργίας Ε.Δ
Υποκατηγορίες Β.8
Β.8.1

Υπηρεσίες καθαριότητας

Β.8.2

Επισκευή και συντήρηση παγίων εγκαταστάσεων

Β.8.3

Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης
αρχείων

Β.9

Εκπαίδευση του Προσωπικού

Β.10

Υπηρεσίες για τη μετακίνηση προσωπικού

Στο Παράρτημα I της παρούσας περιλαμβάνεται ανάλυση του αντικειμένου κάθε
κατηγορίας και υποκατηγορίας.
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής
Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν:
1. Την επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, την εκπροσώπηση στις περιπτώσεις
νομικών προσώπων και το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, το
οποίο πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων/ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
2. Στοιχεία για την προσωπική τους κατάσταση και ειδικότερα αναφορικά με:
I.

τη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε
εγκληματική
εγκλήματα

οργάνωση,
συνδεόμενα

δωροδοκία,
με

απάτη,

τρομοκρατικές

τρομοκρατικά

δραστηριότητες,

εγκλήματα

ή

νομιμοποίηση

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016.
II.

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.
III.

την μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/ 2106

IV.

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
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V.

τη μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού

VI.

την δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά
μέσα, μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του
άρθρου 24 του ν. 4412/2106

VII.

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

VIII.

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

IX.

τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα

X.

την 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.

Η υπεύθυνη δήλωση, Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, 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.
3. Στοιχεία για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, τις τεχνικές ή/και
επαγγελματικές ικανότητες και την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του
ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου. Πιο συγκεκριμένα:
3α. Για τα φυσικά πρόσωπα απαιτείται:
I.
II.

Βιογραφικό σημείωμα
Εμπειρία

τουλάχιστον

24

κατηγορίας/υποκατηγορίας

μηνών
που

αθροιστικά

επιλέγουν,

η

στο
οποία

αντικείμενο

της

αποδεικνύεται

με

κατάλληλα έγγραφα (συμβάσεις, βεβαιώσεις, κ.λπ).
III.

Ειδικότερα για την υποκατηγορία Β.3.2 απαιτείται εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
στο διοικητικό δίκαιο και τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία αποδεικνύεται με
κατάλληλα έγγραφα.

IV.

Ειδικότερα για τις κατηγορίες/υποκατηγορίες [Β.1, Β.3.2, Β.3.3, Β.4.1, Β5,
Β.7.3]

απαιτείται

επιπλέον:

Δίπλωμα

ή

Πτυχίο

ελληνικού

Ιδρύματος

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από το
εξωτερικό,

το

οποίο

έχει

συνάφεια

κατηγορίας/υποκατηγορίας που επιλέγουν.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

[5]

με

το

αντικείμενο

της

ΑΔΑ: ΩΦΠΝ465Θ1Ω-5ΨΗ
V.

Ειδικότερα για τις κατηγορίες/υποκατηγορίες [Β.2 και Β5] απαιτείται επιπλέον:
Μεταπτυχιακός

τίτλος

σπουδών

ή

Διδακτορικό

ελληνικού

Ιδρύματος

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από το
εξωτερικό, που έχει συνάφεια με τους τομείς αρμοδιότητας της Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
όπως προκύπτει από την ΚΥΑ σύστασής της.
3β. Για τα νομικά πρόσωπα απαιτούνται:
I.

Καταστατικό, ανάλογα με το είδος του νομικού προσώπου.

II.

Αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. βεβαίωση έναρξης στη ΔΟΥ ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή
αντίστοιχο) από το οποίο να προκύπτει τριετής τουλάχιστον νόμιμη λειτουργία
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 Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

III.

Στοιχεία για το προφίλ της εταιρείας, ενδεικτικά: κατάλογος προσφερόμενων
υπηρεσιών, απασχολούμενο προσωπικό, υποδομές, προϊόντα, πελατολόγιο.

IV.

Αποδεικτικά ολοκλήρωσης τριών (3) τουλάχιστον έργων κατά την τελευταία
πενταετία,

πριν

την

υποβολή

της

αίτησης,

στο

αντικείμενο

των

κατηγοριών/υποκατηγοριών [Β.1 και Β.4.1, Β.4.2, Β.4.3 και Β.4.4].
V.

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση τριών (3) τουλάχιστον έργων
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία κατά την τελευταία πενταετία, πριν την υποβολή της αίτησης, μόνο για
τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στις κατηγορίες/υποκατηγορίες

[Β.2,

Β.3.1, Β.5 και Β.6]
VI.

Αποδεικτικά για τον κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή
της

αίτησης.

Προϋπόθεση

κατηγορίες/υποκατηγορίες

είναι

για
ο

την
μέσος

υπερβαίνει τις 10.000€. Ειδικότερα για τις

εγγραφή
ετήσιος

σε

κύκλος

όλες

τις

εργασιών

να

κατηγορίες/υποκατηγορίες [Α.2,

Β2, B.3.1, B.3.3, Β5, Β.4.1, Β.4.2, Β.4.3, Β.4.4 και Β6] ο μέσος ετήσιος
κύκλος εργασιών πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000€
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.

Διαδικασία εγγραφής
Οι

ενδιαφερόμενοι

υποβάλλουν

αίτηση

ηλεκτρονικά

μέσω

της

διεύθυνσης

http://www.ypakp.gr. Στις ειδικές φόρμες θα υποβάλουν τα στοιχεία τους και θα
επιλέξουν μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες/υποκατηγορίες του καταλόγου στις
οποίες επιθυμούν

να

εγγραφούν. Τα

δικαιολογητικά

που ζητούνται

σε

κάθε

περίπτωση, μεταφορτώνονται από τους ενδιαφερόμενους στο σύστημα υποβολής
αίτησης. Στο τέλος της διαδικασίας οι αιτούντες εκτυπώνουν την αίτηση με τα στοιχεία
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τους, τις επιλογές τους από τις κατηγορίες και υποκατηγορίες του Καταλόγου και τα
δικαιολογητικά που υπέβαλαν, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που
δηλώνουν είναι αληθή και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν αποτελούν γνήσια
ψηφιακά αντίγραφα (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας).
Για

να

ολοκληρωθεί

η

διαδικασία

υποβολής της αίτησης,

οι

ενδιαφερόμενοι

υποβάλουν στην Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑA την έντυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που
εκτύπωσαν από το σύστημα, συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση του
Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας, συμπληρωμένες ανάλογα αν είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα.
Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υπογράφονται από το υπόχρεο φυσικό
πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου με βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής.
Η υποβολή της αίτησης εγγραφής στον Κατάλογο γίνεται με κατάθεση στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας (αυτοπροσώπως, μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς)
στη διεύθυνση: Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, Μονάδα Γ’, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα. Τυχόν
ερωτήσεις σχετικές με την παρούσα πρόσκληση απευθύνονται γραπτά στην Μονάδα Γ’
της

Ε.Υ.

Ε.Δ.

ΕΣΠΑ

ΥΠΕΚΑΑ,

ή

μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, ed_espa_ergasias@mou.gr.
Η παρούσα πρόσκληση, τα συνοδευτικά έγγραφα και οδηγίες για την ηλεκτρονική
υποβολή είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Κατάλογος, μετά την αρχική έγκριση, επικαιροποιείται συνεχώς για όλη τη
διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η εγγραφή στον Κατάλογο
πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από την Προϊσταμένη της Ειδικής
Υπηρεσίας Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ.
Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον Κατάλογο Προμηθευτών/Παρόχων
Υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους
2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία
τους στην αρμόδια Μονάδα Γ, που διατηρεί τον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση
θα διαγράφονται από τον κατάλογο.

Ανάθεση έργου
Η Ε.Υ. Ε.Δ ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης δύναται να απευθύνεται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι
εγγεγραμμένα στον Κατάλογο για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών σχετικών
με το αντικείμενό τους, κατόπιν πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς στην οποία
θα καθορίζεται το ειδικότερο αντικείμενο της προμήθειας ή της υπηρεσίας και η αξία
της.
Σε περίπτωση ανάθεσης έργου, η Ε.Δ. ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα ζητήσει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα
από

το

νόμο

αποσπάσματα

ποινικού

μητρώου,
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ενημερότητα σε ισχύ και ενδεχομένως, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επικαιροποιημένο
και επικυρωμένο.
Οι δαπάνες που θα προκληθούν από τις αναθέσεις και συμβάσεις που θα
προκύψουν από την εφαρμογή των διαδικασιών επιλογής της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ
493/2017 (ΦΕΚ 677/Β’/3-3-2017) θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της
πράξης

«Τεχνική

Υποστήριξη

Επιτελικής

Δομής

ΕΣΠΑ

Υπουργείου

Εργασίας

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» με MIS 5003789, που
υλοποιεί η Ε.Δ. ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και

Δια

Βίου

Μάθηση»

Η Υπουργός

Ευτυχία Αχτσιόγλου

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφ. Υπουργού (ηλεκτρονική αποστολή)
2. Γραφ. Γεν. Γραμματέα (ηλεκτρονική αποστολή)
3. Κ.Φ. / Μον. Γ’
Συνημμένα:
Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Καταλόγου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της
Ειδικής

Υπηρεσίας

Ασφάλισης

&

«Επιτελική

Κοινωνικής

Δομή

ΕΣΠΑ

Αλληλεγγύης».

Υπουργείου

Τα

Εργασίας,

αντικείμενα

των

Κοινωνικής

κατηγοριών

–

υποκατηγοριών είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017
(ΦΕΚ 677/Β’/3-3-2017).

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Α. 1. Εξοπλισμός Γραφείων
Περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (γραφεία, καρέκλες, ερμάρια,
βιβλιοθήκες και διάφορα έπιπλα).

Α.2. Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός
Περιλαμβάνεται η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάσταση τους
συμπεριλαμβανομένων
γραφείου,

των

βασικών

περιφερειακών

μηχανημάτων,

μηχανημάτων

λογισμικών

(εκτυπωτών,

και

σκάνερ

τηλεομοιοτυπίας,

λογισμικών
κλπ),

αυτοματισμού

φωτοαντιγραφικών

τηλεπικοινωνιακού

εξοπλισμού

(τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές κλπ), μηχανών γραφείου και φορητών μηχανών
εξοπλισμού γραφείου (μηχανές βιβλιοδεσίας κλπ), εργαστηριακού εξοπλισμού.

Α.3. Γραφική ύλη και αναλώσιμα.
Προμήθεια γραφικής ύλης και διάφορων αναλώσιμων υλικών απαραίτητων για τη
λειτουργία της υπηρεσίας.

Α.4. Έτοιμο λογισμικό.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια έτοιμου εξειδικευμένου λογισμικού και αδειών χρήσης
που απαιτούνται για την καλύτερη παρακολούθηση των προγραμμάτων και για την
εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Ε.Δ. (π.χ. λογιστικές εφαρμογές,
διαχείριση έργων κ.λπ)
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Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.1.

Ανάπτυξη,

Εγκατάσταση,

υποστήριξη,

συντήρηση

εξοπλισμού

&

λογισμικού
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι υπηρεσίες:
Η ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων διαδικτυακών
εφαρμογών και λογισμικού

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των

δράσεων και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Ε.Δ. (διαφοροποιείται
από το Α4 επειδή δεν είναι έτοιμο λογισμικό, αλλά ανάπτυξη νέων εφαρμογών).
Η υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των
γραφείων (Η/Υ, περιφερειακών συσκευών κ.λπ) που χρησιμοποιείται για την εύρυθμη
λειτουργία της Ε.Δ., η συντήρηση και παραμετροποίηση του τοπικού δικτύου, καθώς
και η υποστήριξη των χρηστών- στελεχών της Ε.Δ.

Β.2. Εκπόνηση μελετών- εμπειρογνωμοσυνών- ερευνών
Περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών, οι οποίες
είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των πράξεων με δικαιούχο την Επιτελική Δομή
ΕΣΠΑ ή φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τα πεδία στα οποία θα εκπονηθούν μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – έρευνες
σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Ε.Δ. όπως προκύπτουν από την ΥΑ συγκρότησης.
Όλες οι μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες πρέπει να έχουν σχέση με την
υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης πράξεων της
εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου.

Β.3. Υπηρεσίες Συμβούλων
Περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες:
Β.3.1. Σύμβουλοι Τεχνικής Υποστήριξης
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για ειδικά θέματα, που έχουν
σχέση με την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της
αναθεώρησης και του κλεισίματος των Προγραμμάτων της εν ισχύ και της επόμενης
Προγραμματικής περιόδου, που εκ της φύσεώς τους δεν είναι δυνατή η αντιμετώπισή
τους από το υφιστάμενο προσωπικό (κατά κανόνα θέματα υψηλής εξειδίκευσης), ή μη
επάρκειας σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αυτού.
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Β.3.2. Νομικοί Σύμβουλοι
Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου με εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα που
άπτονται των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων της Ε.Δ. (διοικητικά θέματα,
δημόσιες συμβάσεις, κ.λπ).
Β.3.3.

Σύμβουλοι

σε

θέματα

επιχειρησιακής

αναδιοργάνωσης

και

πληροφορικής
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρησιακής αναδιοργάνωσης και
σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στρατηγικής σημασίας. Οι
δράσεις που θα υλοποιήσει η Ε.Δ. για τις οποίες απαιτείται υψηλή εξειδίκευση
αφορούν, ενδεικτικά, την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του υπουργείου με στόχο
την αύξηση της αποτελεσματικότητας, την προτυποποίηση των λειτουργιών και την
ενοποίηση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και τον εκσυγχρονισμό
του ασφαλιστικού συστήματος (τομείς κύριας ασφάλισης και επικουρικής ασφάλισης)
όσον

αφορά

τον

εκσυγχρονισμό

των

εσωτερικών

διαδικασιών

και

για

τη

βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων και των μηχανισμών,
καθώς και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που θα εξασφαλίζουν ενιαία και
ολοκληρωμένη λειτουργία.

Β.4.

Δημοσιότητα

Προβολή

και

Πληροφόρηση

(Πληροφόρηση

και

Επικοινωνία)
Περιλαμβάνονται οι ενέργειες που προκύπτουν τις απαιτήσεις για πληροφόρηση και
επικοινωνία όπως περιγράφεται στις διατάξεις (άρθρα 115 και 117) του Κανονισμού
(Ε.Κ.) 1303/2013. Υποκατηγορίες:
Β.4.1. Υπηρεσίες επικοινωνιακής στρατηγικής και διενέργειας ερευνών
Περιλαμβάνονται

υπηρεσίες

εκπόνησης

επικοινωνιακής

στρατηγικής

και

επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, καθώς και ο σχεδιασμός και η διενέργεια ερευνών
στα πεδία αρμοδιότητας της Ε.Δ
Β.4.2. Οργάνωση ημερίδων – συνεδρίων
Υπηρεσίες

για

την

οργάνωση

ημερίδων,

σεμιναρίων,

συνεδρίων

και

άλλων

ενημερωτικών εκδηλώσεων
Β.4.3. Παραγωγή διαφημιστικού υλικού και προβολή σε ΜΜΕ
Παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και
διαφημιστικού

υλικού

(τηλεοπτικά

-

ραδιοφωνικά
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αντικείμενα) και προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το Διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
Β.4.4. Δομές πληροφόρησης
Δημιουργία και υποστήριξη της λειτουργίας δομών πληροφόρησης (callcenter,
γραφείο πληροφόρησης, κινητές μονάδες κλπ) σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις
δράσεις της Ε.Δ. ΕΣΠΑ

Β.5. Αξιολόγηση
Περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ή συμβούλων αξιολόγησης για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΣΠΑ.

Β.6. Έλεγχοι
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η διενέργεια ελέγχων από ελεγκτικές εταιρείες,
ή φυσικά πρόσωπα εκεί όπου η υπηρεσία κρίνει αναγκαία την ανάθεση σε εξωτερικούς
συνεργάτες. Στην παρούσα κατηγορία ενέργειας περιλαμβάνονται επίσης τα έξοδα
επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή των Εκθέσεων ελέγχου.

Β.7. Οργάνωση εκδηλώσεων –συνεδριάσεων – συσκέψεων
Περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες:
Β.7.1 Μίσθωση αιθουσών, εξοπλισμού συνεδριάσεων και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού και συναφείς υπηρεσίες
Παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τις εκδηλώσεις, συνεδριάσεις οργάνων και
συσκέψεις. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών, η παροχή
γευμάτων,

φωτοτυπίες,

μαγνητοφώνηση,

απομαγνητοφώνηση

συναντήσεων,

μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε είδους κ.λπ
Β.7.2 Υπηρεσίες εστίασης
Παροχή υπηρεσιών εστίασης και σχετικού εξοπλισμού
Β.7.3 Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας
Παροχή υπηρεσιών για μετάφραση κειμένων από και προς όλες τις γλώσσες της Ε.Ε.
και διερμηνεία σε συναντήσεις, ημερίδες συνέδρια που παρίστανται ξένοι εκπρόσωποι.
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Β.8 Υποστήριξη Λειτουργίας Ε.Δ
Περιλαμβάνονται οι υποκατηγορίες:
Β.8.1. Υπηρεσίες καθαριότητας
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της Ε.Δ. ΕΣΠΑ, καθώς και των
κοινοχρήστων χώρων.
Β.8.2. Επισκευή και συντήρηση παγίων εγκαταστάσεων
Παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων
π.χ. ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικού, τηλεφωνικού, υδρευτικού
και αποχετευτικού δικτύου, φυσικού αερίου, κλιματιστικών μηχανημάτων, επισκευής
και συντήρησης Η/Υ και περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού κ.α., καθώς επίσης και
για την επαναφορά των χώρων σε κατάσταση εργασίας μετά την επισκευή των
παραπάνω βλαβών.
Β.8.3. Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης
αρχείων.
Παροχή υπηρεσιών για τη φύλαξη αρχείου και την αρχειοθέτηση με φυσικό ή
ηλεκτρονικό τρόπο

Β.9. Υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού
Οργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση του προσωπικού στα αντικείμενα της
αρμοδιότητάς τους και της εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών πολιτικών. Η
οργάνωση της εκπαίδευσης θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργασία ή σε
συνεννόηση με τη ΜΟΔ Α.Ε.

Β.10. Υπηρεσίες για τη μετακίνηση προσωπικού
Οι υπηρεσίες αναφέρονται στην έκδοση των εισιτηρίων με όλα τα μέσα, τις κρατήσεις
σε ξενοδοχεία, τη μίσθωση μεταφορικών μέσων και άλλες συναφείς υπηρεσίες για τη
μετακίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό του προσωπικού της Ε.Δ και άλλων
στελεχών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Αίτηση για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ενδεικτικό κείμενο – η αίτηση εκτυπώνεται από το σύστημα υποβολής αιτήσεων στο
διαδίκτυο)
Από:
(Επώνυμο/επωνυμία, έδρα, στοιχεία
επικοινωνίας,
νόμιμη εκπροσώπηση)

Προς:
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
Μονάδα Γ’
Κοραή 4, 105 64, Αθήνα

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον Κατάλογο
Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών, για τις παρακάτω κατηγορίες/υποκατηγορίες
ενεργειών ΤΒ:

1. …………………………………………….
2. ………………………………………………
3. ……………………………………………..

Δραστηριοποιούμαι ....
Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση):
1. …………………..
2. …………………..
3. ……………………
Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή μου είναι απολύτως ακριβή και αληθή
και τα δικαιολογητικά που υπέβαλα στο ηλεκτρονικό σύστημα αποτελούν γνήσια
ψηφιακά αντίγραφα των πρωτοτύπων.

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)

ΠΡΟΣ(1):

Ε.Δ. ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω :
1. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.
2. 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.
3. την μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/ 2106
4. ότι δεν τελώ υπό πτώχευση ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελώ υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δε βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
5. τη μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψα συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
6. την δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης σύγκρουσης
συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2106
7. ότι δεν έχω 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 έχω αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου
79 του ν. 4412/2106
8. ότι δεν επιχειρώ να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να
αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή να παράσχω εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση
9. τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως
οικονομικού φορέα
10. την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων, 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.
11. ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω πρόσθετα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις εφόσον
ζητηθούν, στην Ε.Υ. Ε.Δ. ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης .
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.

