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«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στον Κατάλογο - Μητρώο  
Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΟΑΣΑ Α.Ε.  

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 
 
Η  παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και στο δικτυακό τόπο του Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.oasa.gr. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στην Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την 
ευθύνη της ενημέρωσής τους από την ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. www.oasa.gr. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ– ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις : 

 Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,(ΦΕΚ 
19/Α΄/95) όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2014), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α’/17-10-
2015) του ν.4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 61, παρ. 5 του ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013 «Διαμόρφωση 
Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες 
διατάξεις), 

 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 της με  αριθμ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 Του Νόμο 3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/3.3.2011)  «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών 
συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 Του N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» και τις τροποποιήσεις του, 

 Των  αποφάσεων  εκχώρησης με αριθμό ΟΠΣ 5002793 και 5003224. του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον ΟΑΣΑ; 

 Της απόφασης 3732/2017 του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. να δημιουργήσει κατάλογο προμηθευτών και 
παρεχόντων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του 
άρθρου 119 του Ν. 4412/2016 (Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας), σε συνδυασμό με τις 
σχετικές διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ (YA Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (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). 

 Των όρων της  παρούσας,  

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 
Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης, να 
καταθέσει αίτηση για την ένταξη στον Κατάλογο - Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της 
ΟΑΣΑ Α.Ε. για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. 
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Αντικείμενο της Πρόσκλησης 

 
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  Α.Ε.(Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)  
Οδός Μετσόβου, Αριθμός 15, Αθήνα 
Ταχ.Κωδ.: 106 82. 
Τηλ.:210 8200999. 
Telefax:210 8212219 
E-mail:oasa@oasa.gr 
Κωδικός NUTS: GR 300 
Ιστοσελίδα: www.oasa.gr 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 
 

Τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν Αίτηση για ένταξη σε ενιαίο 
Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων  για την  κάλυψη  
αναγκών υλοποίησης παροχής υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 για το χρονικό 
διάστημα μέχρι 31.12.2023. 
  
Η Πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας 
Πρόσκλησης.  
 
Ο ΟΑΣΑ σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμου 4314/2014 μπορεί να αναθέσει δημόσιες συμβάσεις που 
υπάγονται στις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες: 
 
1.Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσύνης - Ερευνών 
Ενδεικτικά: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και έρευνες για την υποστήριξη της εξειδίκευσης, ωρίμανσης 
και υλοποίησης Δράσεων ή Πράξεων του ομίλου ΟΑΣΑ που εντάσσονται σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
καθώς και προετοιμασίας συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Ομίλου της προγραμματικής περιόδου 
μετά το 2020. 
 
2.Υπηρεσίες Συμβούλων 
Ενδεικτικά: Υπηρεσίες Επιστημονικού ή/και Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της εκτίμησης, 
εξειδίκευσης, ωρίμανσης, παρακολούθησης και διαχείρισης Δράσεων ή Πράξεων του ομίλου ΟΑΣΑ που 
εντάσσονται σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 
 
Το κόστος των πιο πάνω υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, θα καλύπτεται από τον εκάστοτε εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της Πράξης.  
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Στον Κατάλογο, μπορούν να ενταχθούν : 
 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί 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 Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η 
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
 
Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ενασχόληση και αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και 
σημαντική εμπειρία σε τομείς μελετών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαχείρισης έργων, κλπ. 
και εν γένει θεμάτων συναφών με τους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου ΟΑΣΑ,  κατά το μέρος των  
δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες στο ΕΣΠΑ . 
 
Από την εγγραφή στον Κατάλογο αποκλείονται αιτούντες: 

 Για τους οποίους υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 Για τους οποίους υπάρχει αμετάκλητη  καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού 

παραπτώματος, το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο. 

 Που έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της 

χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους) ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία. 

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

παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για 

αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 

 Που 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. 

 
Σημειώνεται ότι, 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. 
 
Περαιτέρω, για την εγγραφή στον ενιαίο κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν: 
Ι. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, 

ΙΙ. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητές τους και ιδίως αναφορικά με: 

 την εμπειρία τους στην υλοποίηση έργων όπως περιγράφεται στην συνέχεια 

 το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.) για τα νομικά πρόσωπα 

 την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας, για τα νομικά πρόσωπα 
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ΙΙΙ. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου 
φυσικού/νομικού προσώπου αναφορικά με το ύψος του κύκλου εργασιών τους. 

 
Η ΟΑΣΑ Α.Ε. ως αρμόδια για τη δημιουργία και τήρηση του Καταλόγου, μπορεί να επιβεβαιώσει, με όποιο 
μέσο κρίνει πρόσφορο, την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. 
 
1. Διαδικασία Ένταξης  
 
Για την ένταξη στο Μητρώο οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών συμπληρώνουν και υποβάλλουν, 
διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση OASA@OASA.GR , τα εξής έντυπα (σε ηλεκτρονική μορφή):  
 
i. Αίτηση Εγγραφής (Παράρτημα Ι), ψηφιακά υπογεγραμμένη 
ii. Συμπληρωμένο το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράρτημα ΙΙ) (Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης  - TEΥΔ του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 προσαρμοσμένο στις ανάγκες της παρούσας) 
ψηφιακά υπογεγραμμένο, 

iii. Υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, κατά περίπτωση σύμφωνα με τη 
νομική τους μορφή, όπως αναφέρονται στο ΤΕΥΔ και στην παρούσα Πρόσκληση, 

iv. Υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του 
ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και 
ουσιαστικών του προσόντων, όπως αναφέρονται στο ΤΕΥΔ και στην παρούσα Πρόσκληση.  

 
2.Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι η  31/7/2017  και ώρα 15:00 
μ.μ..  
 
Δε θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.  
O  ΟΑΣΑ  ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Αίτησης ή για το περιεχόμενο των 
αρχείων που τη συνοδεύουν.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
εγγράφως με επιστολή στον ΟΑΣΑ υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Μητρώου, Μετσόβου, Αριθμός 15, Τ.Κ. 
106 82 Αθήνα ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: OASA@OASA.GR   
 
3. Διαδικασία Έγκρισης   
 
Για την ένταξη στο Μητρώο οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών συμπληρώνουν και υποβάλλουν σε 
ηλεκτρονική μορφή την Αίτηση Εγγραφής συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και 
υποστηρικτικά έντυπα (όπου απαιτείται, ψηφιακά υπογεγραμμένα).  
Ο ΟΑΣΑ με Απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, έχει συστήσει Επιτροπή για την αξιολόγηση των 
Αιτήσεων που θα υποβληθούν. Με ευθύνη του ΟΑΣΑ και της Επιτροπής γίνεται η παραλαβή και η 
αρχειοθέτηση των ανωτέρω στοιχείων.  
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και εισηγείται την ένταξη 
(ή απόρριψη) των υποψηφίων ανά κατηγορία και εν συνεχεία με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
θα εγκρίνεται ο Κατάλογος ο οποίος και θα ισχύει για ένα έτος.  
Μετά την έγκριση θα εκδίδεται Βεβαίωση Εγγραφής και θα αποστέλλεται στους εγκεκριμένους αιτούντες, 
όπου θα αναφέρονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες για τις οποίες έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί το κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  
Ο ΟΑΣΑ προκειμένου να διασφαλίσει την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα προβαίνει σε 
Αξιολόγηση των μελών του Μητρώου καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτούς 
για τις Δράσεις και Ενέργειες που τους αναθέτει ο ΟΑΣΑ.  
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Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων που θα υποβληθούν στον ΟΑΣΑ, θα τύχουν πλήρους 
εμπιστευτικότητας, δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν στο αρχείο του αποκλειστικά 
και μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπου είναι αναγκαία, 
πραγματοποιείται με σεβασμό στην τήρηση των αρχών και διαδικασιών που προβλέπει η σχετική 
νομοθεσία.  
Ο ΟΑΣΑ, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων 
και την τήρηση της εμπιστευτικότητας.   

 
4. Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής  
 
Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση έχουν νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά 
που:  
 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) 
ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με 
το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή  

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους 
που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την 
Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 
εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών  

 
5. Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στη Πρόσκληση  
 

 Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής.  

 Όσοι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα.  

 Όσοι έχουν τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς 
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  

 Όσοι έχουν σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, 
για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.   
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Ο αποκλεισμός από το Μητρώο για τις παραπάνω περιπτώσεις, αφορά σε κάθε περίπτωση 
ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας και τους,  
α) Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  
β) Διαχειριστές Ε.Π.Ε.  
γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε.  
δ) Νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

 

 Όσοι έχουν καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο ο 
ΟΑΣΑ δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.  

 Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση ή έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, 
παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη 
παρόμοια διαδικασία.  

 Όσα νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις.  

 
6.Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
 
Οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους στο Μητρώο του ΟΑΣΑ (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και 
αλλοδαπά) οφείλουν να καταθέσουν σε ψηφιακή μορφή, υποχρεωτικά μαζί με την Αίτηση τους, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής σύμφωνα με τη νομική τους μορφή.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

4. Δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του από 
τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 
 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα στις οποίες θα 
αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης και στις οποίες ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:  
 
1. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο άρθρο 73 του Ν. 
4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται και αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης 
πληρεξουσιότητας και τους,  
α) 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) Νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου ή ένωση προσώπων που δεν αναφέρεται στις 
παραπάνω περιπτώσεις.  
 
2. Δεν υπάρχει σε βάρος του καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό 
με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.  
 
3. Δεν έχει κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του 
δημόσιου τομέα.  
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7.  Ένταξη στο Μητρώο του ΟΑΣΑ   
 

Για την ένταξη στο Μητρώο του ΟΑΣΑ απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας  με τίτλο 
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ Α.Ε.» που επισυνάπτεται (σε επεξεργάσιμη μορφή) 
στην παρούσα Πρόσκληση.  

Η αίτηση συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του 
ενδιαφερόμενου συνοδευόμενα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και 
ουσιαστικών του προσόντων. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως 
αυτά περιγράφονται στην παρούσα. 
Επειδή όλες οι διαδικασίες γίνονται στην ελληνική γλώσσα, στην περίπτωση πολιτών κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Ελλάδας και της Κύπρου) θα πρέπει να αποδεικνύεται η άριστη γραπτή και 
προφορική γνώση της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.  
 
8. Τεχνική και Επιστημονική Ικανότητα  
 
Για την Τεχνική και Επιστημονική ικανότητα του υποψηφίου, είναι απαραίτητα:  
 
8.1 Για τα Φυσικά Πρόσωπα: 
 
Α. Τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών 
αποκληθείσα μετά την λήψη μεταπτυχιακού τίτλου, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε συναφή 
αντικείμενα, ήτοι στον επιχειρησιακό προγραμματισμό, τη διοίκηση και διαχείριση έργων και 
προγραμμάτων. 
 
Β. Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών συναφή προς τα παραπάνω αντικείμενα. 
 
Γ. Τεκμηριωμένη εμπειρία στην σύνταξη, διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ ή 
άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ήτοι: 

Γ.1. Εκπόνηση σχεδίων δράσης, μελετών σκοπιμότητας και εκτίμησης, εμπειρογνωμοσυνών 
τεκμηρίωσης και εξειδίκευσης φυσικού αντικειμένου Πράξεων που εντάσσονται σε Ε.Π. του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Γ.2.  Υπηρεσίες υποστήριξης για την προετοιμασία, συμπλήρωση και πλήρη ηλεκτρονική 
υποβολή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Αιτήσεων  Χρηματοδότησης Πράξεων σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 
2014-2020. 

 Γ.3. Υπηρεσίες υποστήριξης για την  προετοιμασία αναλυτικών προδιαγραφών Υποέργων 
Πράξεων ενταγμένων σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και την εφαρμογή των διαδικασιών 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιθυμητή εμπειρία στις διατάξεις του Ν. 4412/2016). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον δύο από τα σημεία Γ.1, Γ.2 και Γ.3. 
 
Δ. Επιθυμητή εμπειρία στην χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ 2014-2020 
(ΟΠΣ ΕΣΠΑ).  
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8.2 Για τα Νομικά Πρόσωπα: 
 
Α. Τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, στον 
ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε συναφή αντικείμενα, ήτοι στον επιχειρησιακό προγραμματισμό, τη διοίκηση 
και διαχείριση έργων και προγραμμάτων. 
 
Β. Τεκμηριωμένη εμπειρία στην σύνταξη, διαχείριση, την παρακολούθηση της υλοποίησης αξιολόγηση και 
έλεγχο προτάσεων έργων ΕΣΠΑ ή άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ήτοι: 

Β.1. Εκπόνηση σχεδίων δράσης, μελετών σκοπιμότητας και εκτίμησης, εμπειρογνωμοσυνών 
τεκμηρίωσης και εξειδίκευσης φυσικού αντικειμένου Πράξεων που εντάσσονται σε Ε.Π. του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Β.2. Υπηρεσίες υποστήριξης για την προετοιμασία, συμπλήρωση και πλήρη ηλεκτρονική 
υποβολή στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 Αιτήσεων  Χρηματοδότησης Πράξεων σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 
2014-2020. 
Β.3. Υπηρεσίες υποστήριξης για την  προετοιμασία αναλυτικών προδιαγραφών Υποέργων 
Πράξεων ενταγμένων σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και την εφαρμογή των διαδικασιών 
Δημοσίων Συμβάσεων (επιθυμητή εμπειρία εφαρμογής των διατάξεων των Νόμων 4412/2016 
και 4413/2016). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον δύο σημεία εκ των Β.1, Β.2 και Β.3. 
 
Γ. Επιθυμητή εμπειρία στην χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ 2014-2020 
(ΟΠΣ ΕΣΠΑ).  
 
9. Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης  
 
Η εμπειρία και τα προσόντα, αποδεικνύονται από (ανάλογα για το Φυσικό ή το Νομικό Πρόσωπο):  

 Κατάλογο Έργων 

 Σχετικές συμβάσεις έργου και αντίστοιχα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών ή τιμολόγια (νόμιμα σχετικά 
φορολογικά στοιχεία). 

 Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αρμόδιων φορέων, εταιρειών και υπηρεσιών 

 Εφόσον υπάρχει να προσκομίζεται αποδεικτικό Εγγραφής του Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμένο 
κατάλογο/μητρώο.  

 Πιστοποιητικό/ά Επιμόρφωσης υποψηφίου, σε Αντικείμενα σχετικά με τα πεδία ενδιαφέροντος.  
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ 

Ιωάννης Σκουμπούρης 

                                                    
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ 
 
1. Γραφείο Δ/ντος Συμβούλου 
2. ΓΕΔΧΕ 
3. Δ.Ο.Υ./Τμ.Προμηθειών                                                     
4. Επιτροπή Αξιολόγησης                                                                                               Για την ακρίβεια  

         Η Δ/ντρια Διοικητικού 
 

          Ίρις Αντωνοπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΑΣΑ Α.Ε. 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

 

Από: 

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, 

νόμιμη εκπροσώπηση) 

 
 Προς : 

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Μετσόβου 15, Αθήνα 106 82  

Τηλ.: 210-82.00.999 - 210 
82.00.818  

Φαξ: 210-82.12.219  

e-mail : oasa@oasa.gr 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων 
υπηρεσιών της ΟΑΣΑ Α.Ε. για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για την/τις παρακάτω 
κατηγορία/κατηγορίες ενεργειών: 

1 .....  

2 .....  

3 ..... κλπ (σύμφωνα με την κωδικοποίηση των κατηγοριών όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση της ΟΑΣΑ Α.Ε.) 

 

Δραστηριοποιούμαι   

 

(Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα πρέπει να είναι συναφές με το 
αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης.  

 

Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση): 

 

1. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

[Προφίλ Εταιρείας, οποιαδήποτε τυπικό δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη δραστηριότητα της εταιρείας, όπως 
καταστατικό, ΦΕΚ κ.λπ., ή βιογραφικό σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), κατάλογος προσφερόμενων 
υπηρεσιών / υποδομών /προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά 
περίπτωση)] 

 

2. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ - Παράρτημα Πρόσκλησης). Αφορά στα στοιχεία σχετικά με: 
1. την προσωπική κατάσταση και στοιχεία που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 

του Ν. 4412/2016 
2. την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 
3. τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες και 
4. την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού /νομικού προσώπου. 

mailto:oasa@oasa.gr
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Ημερομηνία: 2017 

Ο - Η Δηλ (Υπογραφή) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

 

[Προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) του άρθρου 79 
παρ. 4 ν. 4412/2016 (TEΥΔ)] 

για τη διαδικασία της Συγκρότησης 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΑΣΑ Α.Ε. 

για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  

Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
 
-Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 
-Μετσόβου 15, 106 82, Αθήνα 
-Αρμόδιος για πληροφορίες: Β. Καραπιστόλη 
-210-82.00.999 - 210 82.00.818 
-oasa@oasa.gr  

-Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.oasa.gr 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα 

(συμπληρώνεται από τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα) 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηiv· 

2. δωροδοκίαv,vi· 

3. απάτηvii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςviii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςix· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνx. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxi το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]xii 

Εάν ναι, αναφέρετεxiii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……]xiv 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xv

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxvi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισηςxvii, στην Ελλάδα 
και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xviii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xix 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxx: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 
νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι 
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επιβεβαιώσει ότι: 

 

 

α) 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, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής

xxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[]  

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
στη σχετική πρόσκληση είναι ο εξής xxiv: 

 

έτος: [] κύκλος εργασιών:[][€]νόμισμα 

έτος: [] κύκλος εργασιών:[][€]νόμισμα 

έτος: [] κύκλος εργασιών:[][€]νόμισμα 

 

 

 

 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς24, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς25: 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςxxv, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 

[] 

 

 

 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται  
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –  
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν : 
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν27. 
 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., όπως καθορίζεται 
στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στο μέρος ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς της συμμετοχής μου στη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη στον 
Κατάλογο - Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΟΑΣΑ Α.Ε. για την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020» (δημοσιευμένης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτημένης στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.). 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας 

ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

iv Όπως 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). 

v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 

103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

ix Όπως ορίζεται 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) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

x Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία 

των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 

λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xvi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 

...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xvii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 

παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xviii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 

εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

xxi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 

68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

xxv Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 

αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να 

συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

26 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, 
αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να 
συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
 
27 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 

εν λόγω πρόσβαση. 
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