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      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15, 71201, Ηράκλειο. 

Πληροφορίες: Ρένα Σταυρουλάκη 

Τηλ.: 2813410138 

Email: stavroulaki@crete.gov.gr  

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 27/10/2022 
Αρ.Πρωτ.:   331179 

  
 

 
 
 

Θέμα: Έγκριση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων 

υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, 

για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

(ΠΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 

Διαύγεια» (Α’ 112). 

• Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας, ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - αντικατάσταση του 6ου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204). 

• Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το μέρος ΙΗ΄ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 167). 
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• Την με αρ. πρωτ. 4378/2020 (Β ́ 67) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση 

Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της 

παρ. 2 του άρθρου 139 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την υπ' αρ. 1218/26.02.2021 (ΦΕΚ 762/Β/26.2.2021) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα 

με την οποία αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης είναι η Διεύθυνση 

Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (πρώην Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης). 

• Την υπ' αρ. 62564/04.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442) όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Την υπ’ αρ. 125512/16.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5419 / 

Τεύχος B’ 22.11.2021), με θέμα: «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της 

Περιφέρειας Κρήτης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025». 

• Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 26329/2022 (ΦΕΚ 1244/Β/17-3-2022), με θέμα: «Διαδικασίες 

Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων 

Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) )» όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Την αριθ. Πρωτ.331169/27/10/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΟΚ7ΛΚ-ΙΩΑ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη 

«Δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 

και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, για την ανάθεση και υλοποίηση 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Προγραμματικής 

Περιόδου 2021-2025»  

• Την αριθ. Πρωτ.331174/27/10/2022 (ΑΔΑ:ΩΜΞΞ7ΛΚ-ΕΥΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη 

«Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον 

τους για να εγγραφούν στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών για τις κατηγορίες 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κρήτης της 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης».  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

1. Εγκρίνουμε τη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την δημιουργία και τήρηση 

Καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-

2025, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. πρωτ. 26329/2022 (ΦΕΚ 1244/Β/17-3-2022) Απόφαση 

του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση και 
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Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)».  

2. Ορίζουμε ως αρμόδια μονάδα για την τήρηση του καταλόγου προμηθευτών - παρόχων υπηρεσιών, το 

Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κρήτης. Η αρμόδια μονάδα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, συνεπικουρείται στο έργο της από την επιτροπή αξιολόγησης του 

καταλόγου, που έχει συσταθεί με την υπ αριθμ. Πρωτ 331174/27/10/2022 (ΑΔΑ:ΩΜΞΞ7ΛΚ-ΕΥΗ) 

Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης. 

3. Ο Κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για αναθέσεις συμβάσεων ενεργειών και υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας 

της εφαρμογής του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025. Οι 

δαπάνες που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διαδικασιών ανάθεσης μέσω καταλόγου, 

καλύπτονται από το ΠΔΕ και ειδικότερα από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και από τον 

προϋπολογισμό του Άξονα 6.2 «Τεχνική Βοήθεια» του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025.  

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας 

O Περιφερειάρχης Κρήτης 
 
 
 

    Σταύρος Αρναουτάκης 
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 2021 -2025.   

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, 

έχοντας υπόψη: 

• Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 

Διαύγεια» (Α’ 112). 

• Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας, ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - αντικατάσταση του 6ου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204). 

• Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το μέρος ΙΗ΄ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 

διατάξεις» (Α΄ 167). 

• Την με αρ. πρωτ. 4378/2020 (Β ́ 67) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση 

Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της 

παρ. 2 του άρθρου 139 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την υπ' αρ. 1218/26.02.2021 (ΦΕΚ 762/Β/26.2.2021) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα 

με την οποία αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης είναι η Διεύθυνση 

Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (πρώην Διεύθυνση 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης). 

• Την υπ' αρ. 62564/04.06.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα 

Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού 

Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β' 2442) όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Την υπ’ αρ. 125512/16.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5419 / 

Τεύχος B’ 22.11.2021), με θέμα: «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της 

Περιφέρειας Κρήτης προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025». 

• Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 26329/2022 (ΦΕΚ 1244/Β/17-3-2022), με θέμα: «Διαδικασίες 

Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων 

Προμηθευτών για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού 
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Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) )» όπως κάθε φορά ισχύει. 

• Την αριθ. Πρωτ.331169/27/10/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΟΚ7ΛΚ-ΙΩΑ)Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη 

«Δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 

και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, για την ανάθεση και υλοποίηση 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Προγραμματικής 

Περιόδου 2021-2025»  

• Την αριθ. πρωτ 331174/27/10/2022 (ΑΔΑ:ΩΜΞΞ7ΛΚ-ΕΥΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη 

«Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον 

τους για να εγγραφούν στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών για τις κατηγορίες 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Κρήτης της 

Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης».  

• Την αριθμ πρωτ.331179/27/10/2022(ΑΔΑ:ΨΡ897ΛΚ-9ΝΨ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 

σχετική με την «Έγκριση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον Κατάλογο 

Προμηθευτών και Παρόχων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του 

Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025». 

 

Καλούμε 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εγγραφεί στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων 

υπηρεσιών, της Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Κρήτης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. πρωτ. 26329/2022 (ΦΕΚ 1244/Β/17-3-2022) 

Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών για την Ανάθεση 

και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)». 

2. Ο Κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για αναθέσεις συμβάσεων ενεργειών και υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας 

της εφαρμογής του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025, 

όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. Οι δαπάνες για τις εν λόγω 

συμβάσεις θα καλυφθούν από το ΠΔΕ και από τον προϋπολογισμό του Άξονα 6.2 «Τεχνική Βοήθεια» 

του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025.  

3.  Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, δυνάμει της 

παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες 

ενεργειών υποβάλλοντας στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κρήτης, Μάρκου Μουσούρου 15, 71201, Ηράκλειο, σε  έντυπη μορφή εντός 

σφραγισμένου Φακέλου τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία: 

Α. Τυποποιημένη Αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών -παρόχων 

υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΠΠΑ Περιφέρειας Κρήτης 2021 – 2025, 

με την  επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, την εκπροσώπηση στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, 

το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το 

αντικείμενο των συμβάσεων/ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της 
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παρούσας. 

Β. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας [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), κατάλογος 

προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών /προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχο τιμοκατάλογο 

προϊόντων (κατά περίπτωση)] 

Γ. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη 

με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, στο οποίο:  

I. Βεβαιώνονται τα στοιχεία της προσωπικής κατάστασης των υπόχρεων για την ανάληψη δημόσιας 

σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016  και συγκεκριμένα:  

• Η 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.  

• Η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο 

κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παρ.2 περ. α & β του Ν.4412/2016. 

II. Βεβαιώνονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, που 

είναι ειδικότερα: 

• Η 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. 

• Η μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 18 

του Ν. 4412/2016. 

• 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.  

• Η μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση 

του ανταγωνισμού. 

• Η δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας 

κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2106. 

• Η δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας κατάστασης στρέβλωσης 
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του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2106. 

• 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 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση. 

• Η μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα. 

III. Δηλώνονται τα στοιχεία που αφορούν 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. 

IV. Δηλώνονται τα στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του 

ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου, που αφορούν: 

− την  εμπειρία  στην  υλοποίηση  συναφών  έργων  των κατά περίπτωση ενεργειών Τεχνικής  

Βοήθειας,  

− το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός εξειδίκευση κ.λπ.),  

− την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας. 

V. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού 

/νομικού προσώπου, περί του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα για  τα 

τρία τελευταία οικονομικά έτη.   

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) θα πρέπει να υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016. 

Τα ανωτέρω 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 9 

παρ.2 & 3 της με αριθμ. πρωτ. 26329/2022 (ΦΕΚ 1244/Β/17-3-2022) Υ.Α. και θα προσκομίζονται 

υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της σύμβασης.  

4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται όλα τα 

έγγραφα από ακριβή μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

5. Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της  

Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης. Σε 

περίπτωση υποχρεωτικής επικαιροποίησης των στοιχείων του εγγεγραμμένου προμηθευτή ή 

παρόχου υπηρεσιών, εκδίδεται εκ νέου βεβαίωση, ως ανωτέρω, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των 

στοιχείων στα οποία βασίζεται η εγγραφή. Η εγγραφή στον Κατάλογο συνιστά προϋπόθεση 
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συμμετοχής και απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας 

και οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας ενεργειών  

Τεχνικής Βοήθειας. 

6. Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών 

ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας υποχρεούνται τον Ιανουάριο του 2024 να υποβάλουν επικαιροποιημένα 

τα στοιχεία τους στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Κρήτης. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνο για τον 

οποίο δεν προέβησαν στην 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 επανυποβολή από τον οικονομικό φορέα, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ψηφιακά υπογεγραμμένων) ή μέσω ταχυδρομείου, στη Διεύθυνση 

Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης του Ευρωπαϊκού 

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ),  το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία που 

πρέπει να επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών θα υποβάλλεται η 

τυποποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος IV. 

8. Σε περίπτωση που επέλθει αλλαγή των στοιχείων του οικονομικού φορέα πριν τον Ιανουάριο του 2024, 

θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος 

Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την επέλευση της αλλαγής.  

9. Η πρόσκληση θα παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025,  

ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των 

παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν στον κατάλογο.  

10. Η παρούσα Πρόσκληση και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, στη 

διεύθυνση: www.ppa.crete.gov.gr και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα παραμείνει ανοιχτή σε ισχύ έως 31-12-

2025. 

11. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς με επιστολή τους στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και 

Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, Μάρκου Μουσούρου 15, 71201, 

Ηράκλειο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τη διεύθυνση: stavroulaki@crete.gov.gr  

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας. 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας 

O Περιφερειάρχης Κρήτης 

 

 

      Σταύρος Αρναουτάκης 

http://www.ppa.crete.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

 

ΑΙΤΗΣΗ 
για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών - παρόχων υπηρεσιών και για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας του  Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης 2021-2025. 

(ενδεικτικό κείμενο) 

 

 
Από: 
(επωνυμία, έδρα, στοιχεία 

επικοινωνίας, νόμιμη 

εκπροσώπηση) 

                                                                      Προς : 
                           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

                                                                                                 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

                                                                                                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ   

                                                                                                 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

                                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

                                                                                                  Ταχ. Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15, 71201, Ηράκλειο 

 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών που 
δημιουργεί η Δ/νση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, για 
την/τις παρακάτω κατηγορία/κατηγορίες ενεργειών: 
1. ….. 

 
2. ….. 

 
3. ….. κλπ (σύμφωνα με την κωδικοποίηση των κατηγοριών όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι) 

Δραστηριοποιούμαι : …..   (Σημειώνεται ότι το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων θα 
πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων / ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας κατά το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας) 

Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση): 

1. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας [Προφίλ εταιρείας (εφόσον 
υπάρχει), 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. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ),  

Αφορά στα στοιχεία σχετικά με: 
I. την προσωπική κατάσταση και στοιχεία που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 

73 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,  
II. την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας,  
III. τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες  
IV. και την οικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου 

 

Ημερομηνία:  

Ο – Η Δηλ 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 
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Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού 

Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης  

Μάρκου Μουσούρου 15, 71201, Ηράκλειο  

Σελίδα 11 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) 
 
 
 

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): ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην  με αριθμ. πρωτ. ………….             αρχική αίτηση εγγραφής μου στον Κατάλογο Προμηθευτών και 
Παρόχων Υπηρεσιών, για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 
της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025., είναι απολύτως αληθή και παραμένουν εν ισχύ 

.  

 

 

 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 
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