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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο 

παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συµβούλων και Εµπειρογνωµόνων της 

Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ)»  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232), «Συµπράξεις ∆ηµόσιου και 

Ιδιωτικού Τοµέα», όπως ισχύει σήµερα. 

2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 19 αυτού.  

3. Το Π.∆. 4/2002 (ΦΕΚ Α' 3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης 

και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».  

4. Τη µε Α.Π. 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ Β' 1856) ΥΑ «Καθορισµός 

των στοιχείων των προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής (ΤΥΕ) 

και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους». 

5. Το άρθρο 1 εδάφιο (γ) της µε Α.Π. 22107/∆ΙΟΕ936/25.05.2010 ΥΑ (ΦΕΚ Β' 742) 

’’Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον 

Ειδικό Γραµµατέα Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας’’.  

6. Την µε αριθ. 2006/C179/02 ερµηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 

την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων. 

7. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013». 

8. Την ανάγκη να δηµιουργηθεί εκ µέρους της ΕΓΣ∆ΙΤ κατάλογος παρεχόντων 



υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρµογής 

του άρθρου 11 του Π∆ 4/2002. 

9. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) για την ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες 

διατάξεις. 

Αποφασίζουµε 

 
I. Εγκρίνουµε την συνηµµένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συµβούλων και 

Εµπειρογνωµόνων της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 

Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ). 

II. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα  

της Ειδικής Γραµµατείας www.sdit.mnec.gr και να παραµείνει ανοιχτή σε συνεχή και 

διαρκή βάση έως τις 31.12.2015. 

III. H συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων προσφερόντων, θα 

διενεργείται από τη Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα΄ 

κατόπιν εισήγησης από επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί στην ΕΓΣ∆ΙΤ, θα 

δηµιουργηθεί και θα επικαιροποιείται συστηµατικά και σε συνεχή βάση, για τις 

ενέργειες ΤΥΕ του άρθρου 11 του Π∆ 4/2002, ένας κατάλογος παρεχόντων 

υπηρεσίες Μελετητών, Συµβούλων και Εµπειρογνωµόνων προς την Ειδική 

Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ), οι οποίοι θα έχουν 

προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συµβληθούν µε την ΕΓΣ∆ΙΤ και θα µπορούν να 

συµµετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 της 

ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856). 

IV. Οι δαπάνες για τις επιµέρους αναθέσεις και συµβάσεις που θα προκύψουν από 

την εφαρµογή των κατωτέρω περιγραφόµενων διαδικασιών επιλογής θα καλυφθούν 

από τον προϋπολογισµό των έργων Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρµογής της ΕΥΣΣΑΑΠ 

που εντάσσονται στο Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013. Οι 

ενδιαφερόµενοι δύνανται να απευθύνουν ερωτήσεις γραπτά στην ΕΓΣ∆ΙΤ, 

Καραγεώργη Σερβίας 8 (2ος όροφος), 101 84 Αθήνα Σύνταγµα, fax 210 3375921. 

 
 
 O ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
 
 
  Νικόλαος Μαντζούφας 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για την εγγραφή σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, 
Συµβούλων και Εµπειρογνωµόνων της Ειδικής Γραµµατείας Συµπράξεων 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

 

   Η Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ) του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήθηκε και λειτουργεί 

βάσει των διατάξεων του Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232) «Συµπράξεις ∆ηµόσιου και 

Ιδιωτικού Τοµέα», όπως ισχύει σήµερα. 

Η σύσταση της ΕΓΣ∆ΙΤ ακολουθεί τα πρότυπα αντίστοιχων µονάδων που λειτουργούν 

σε άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση και εφαρµογή του 

θεσµού των Συµπράξεων. Σκοπός της ΕΓΣ∆ΙΤ είναι η επικουρία της ∆ιυπουργικής 

Επιτροπής Σ∆ΙΤ και των ∆ηµοσίων Φορέων του Ν. 3389/2005, ενώ έργο της είναι: 

• ο εντοπισµός των έργων ή υπηρεσιών που µπορούν να εκτελεσθούν ή να 

παρασχεθούν µέσω Συµπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 

3389/2005, όπως ισχύει σήµερα, 

• η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλουν οι ∆ηµόσιοι Φορείς και η 

προώθησή τους προς έγκριση στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ,  

• η εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών µέσω 

του θεσµού των Συµπράξεων µε τη διάχυση τεχνογνωσίας σε όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς,   

• η διευκόλυνση και υποστήριξη των ∆ηµοσίων Φορέων στο πλαίσιο των 

∆ιαδικασιών Ανάθεσης που προβλέπονται στο Ν. 3389/2005 και στην 

κοινοτική νοµοθεσία για την επιλογή των Ιδιωτικών Φορέων,  

• η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συµβάσεων Σύµπραξης. 

Στο πλαίσιο των ως άνω σκοπών της, η ΕΓΣ∆ΙΤ  προωθεί, µεταξύ άλλων, την 

εκτέλεση έργων και  παροχή υπηρεσιών µέσω του θεσµού των Συµπράξεων, µε 

παράλληλη αξιοποίηση και πόρων του ΕΣΠΑ, και προχωρεί στην κατάρτιση 

Καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συµβούλων και Εµπειρογνωµόνων 

προς την ΕΓΣ∆ΙΤ , αποσκοπώντας στην ταχεία ολοκλήρωση και ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών σχεδιασµού, προετοιµασίας και υλοποίησης 

των έργων Σ∆ΙΤ και, κατά συνέπεια, στην επιτάχυνση της απορρόφησης πόρων του 

ΕΣΠΑ προς την κατεύθυνση αυτή. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω και κατ’ εφαρµογή των άρθρων 5, 6 & 7 της µε Α.Π. 

51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1856) µε θέµα «Καθορισµός των στοιχείων των 

προγραµµάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής 

και έγκρισής τους», η Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 

(ΕΓΣ∆ΙΤ), ανακοινώνει ότι προτίθεται να δηµιουργήσει Κατάλογο δυνητικών 

συνεργατών και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόµενο, ο οποίος 



πληροί τις κατωτέρω αναφερόµενες προϋποθέσεις, να υποβάλλει αίτηση για ένταξη 

σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συµβούλων και Εµπειρογνωµόνων 

προς την ΕΓΣ∆ΙΤ.  

Προς το σκοπό κάλυψης ενδεχόµενων αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής 

υποστήριξης της ΕΓΣ∆ΙΤ για το επόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι 31/12/2015,η 

ΕΓΣ∆ΙΤ δύναται να αναθέσει δηµόσιες συµβάσεις που υπάγονται στις ακόλουθες 

ενδεικτικές κατηγορίες: 

Β.  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Β.2 . Εκπόνηση Μελετών – Εµπειρογνωµοσυνών – Ερευνών  
 

Οι ενδιαφερόµενοι, ανάλογα µε την ειδικότητά τους, θα παρέχουν επιστηµονική 

υποστήριξη κατά τον σχεδιασµό, την προετοιµασία και την υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ, 

ενδεικτικά, µέσω της µελέτης επιµέρους τεχνικών, νοµικών, χρηµατοοικονοµικών 

παραµέτρων, στο πλαίσιο της παράλληλης άντλησης και αξιοποίησης διαθέσιµων 

πόρων του ΕΣΠΑ.  

 

Β.3. Υπηρεσίες Συµβούλων 

Β.3.1. Σύµβουλοι 

Ενδεικτικά, οι σύµβουλοι θα παρέχουν επιστηµονική και συµβουλευτική υποστήριξη 

σε θέµατα τεχνικά, νοµικά, χρηµατοοικονοµικά, φορολογικά, ασφαλίσεων και 

κρατικών ενισχύσεων, κατά τον σχεδιασµό, προετοιµασία και υλοποίηση έργων Σ∆ΙΤ, 

στο πλαίσιο και υπό το πρίσµα της παράλληλης άντλησης και αξιοποίησης διαθέσιµων 

πόρων του ΕΣΠΑ. 

 
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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το 

νόµο 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 σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα, έργα παραχώρησης, 

έργα Σ∆ΙΤ και εν γένει σε τοµείς θεµάτων, συναφών µε τους τοµείς 

δραστηριοποίησης ή τους τοµείς που σχετίζονται µε την πραγµάτωση των σκοπών 

της ΕΓΣ∆ΙΤ. 

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 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.  

� Οι οποίοι 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). 

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

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε 

άλλη παρόµοια διαδικασία. 

� Οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις από το νόµο προβλεπόµενες ασφαλιστικές 

και φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

Περαιτέρω, για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να 

προσκοµίσουν: 

Ι. Στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους 
 
ΙΙ. Στοιχεία σχετικά µε τις τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητές τους και ιδίως 

αναφορικά µε: 

� την εµπειρία τους στην υλοποίηση έργων/παροχή υπηρεσιών των κατά 

περίπτωση ενεργειών τεχνικής υποστήριξης 

� το απασχολούµενο προσωπικό (αριθµός, εξειδίκευση κ.α.) 

� την τήρηση προτύπων εξασφάλισης ποιότητας. 

 
ΙΙΙ. Στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια του 

ενδιαφερόµενου φυσικού / νοµικού προσώπου αναφορικά µε 

� το ύψος του κύκλου εργασιών τους. 

 

Η ΕΓΣ∆ΙΤ µπορεί να επιβεβαιώσει µε όποιο µέσο κρίνει πρόσφορο την ακρίβεια των 

δηλούµενων στοιχείων. 

Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να ενηµερωθούν για την πρόσκληση µπορούν να 

απευθύνονται στην Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 

Καραγεώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα Σύνταγµα, fax 210 3375921. 

Για την καταχώριση στον Κατάλογο απαιτείται: 

Α. η υποβολή αίτησης σύµφωνα µε το ενδεικτικό σχέδιο του Παραρτήµατος Ι, 

Β. η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ και  

Γ. η υποβολή συµπληρωµένου του συνηµµένου στην παρούσα µηχανογραφηµένου 

δελτίου καταγραφής (κατά περίπτωση φυσικού ή νοµικού προσώπου) που 



περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, 

µε τις τεχνικές ή / και επαγγελµατικές ικανότητες καθώς και την οικονοµική ή / και 

χρηµατοοικονοµική επάρκεια του αιτούντος σύµφωνα µε τα στοιχεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της 

παρούσας πρόσκλησης. (Για φυσικά πρόσωπα υποβάλλονται το ειδικό 

µηχανογραφηµένο δελτίο, βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία). 

Τα κατά περίπτωση φυσικού ή νοµικού προσώπου υποδείγµατα δελτίου καταγραφής 

διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΓΣ∆ΙΤ www.sdit.mnec.gr και αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση sdit@mnec.gr 

 

 

Έντυπη υποβολή των ανωτέρω (σε 1 αντίτυπo) γίνεται στη διεύθυνση: 

Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ), 

Καραγεώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα Σύνταγµα, µε την ένδειξη «Κατάλογος 

Μελετητών, Συµβούλων και Εµπειρογνωµόνων». 

Αιτήσεις για καταχώριση στον Κατάλογο ή για τροποποιήσεις µπορούν να 

υποβάλλονται µέχρι 31/12/2015. 

Για την εγγραφή στον κατάλογο και για τις ενδεχόµενες µεταβολές των 

στοιχείων, στα οποία βασίζεται η εγγραφή εκδίδεται βεβαίωση από την 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποστέλλεται στους αιτούντες. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραµµατείας 

www.sdit.mnec.gr  και στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gov.gr κατ’  εφαρµογή του Ν. 

3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΙΤΗΣΗ (ενδεικτικό κείµενο) 

 

για εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συµβούλων και 

Εµπειρογνωµόνων προς την Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 

Τοµέα (EΓΣ∆ΙΤ) 

 

Από: 

(επωνυµία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, νόµιµη εκπροσώπηση) 

Προς: 

Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (EΓΣ∆ΙΤ) 

Καραγεώργη Σερβίας 8 (2ος όροφος), 101 84 Αθήνα Σύνταγµα  

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον µου να εγγραφώ στον κατάλογο 

παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συµβούλων και Εµπειρογνωµόνων προς την 

Ειδική Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (EΓΣ∆ΙΤ) για την / τις 

παρακάτω κατηγορία / κατηγορίες ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής  

(ΤΥΕ):  

1. 

2. 

Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση): 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σχετικά µε την προσωπική 

µου κατάσταση 

2. Συµπληρωµένο το µηχανογραφηµένο, κατά περίπτωση φυσικού ή νοµικού 

προσώπου, δελτίο καταγραφής (υποβάλλεται και ηλεκτρονικά) 

3. Βιογραφικό σηµείωµα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Περιεχόµενο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο υποβληθέν µηχανογραφηµένο δελτίο 

καταγραφής είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς. 

2. ∆εν υπάρχει σε βάρος µου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε 

εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες. 

3. ∆εν υπάρχει σε βάρος µου ή σε βάρος της εταιρίας ή φορέα που νοµίµως 

εκπροσωπώ καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα 

σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή µου/µας, για τέλεση σοβαρού 

επαγγελµατικού παραπτώµατος. 

4. Η εταιρία ή ο φορέας που νοµίµως εκπροσωπώ ή εγώ ατοµικά δεν έχει/έχω τεθεί 

σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης 

ή πτωχευτικού συµβιβασµού, και δεν τελώ/τελεί σε ανάλογη κατάσταση. 

5. ∆εν έχει κινηθεί σε βάρος µου ή σε βάρος της εταιρίας ή φορέα που νοµίµως 

εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

πτωχευτικό συµβιβασµό ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία. 

6. Εγώ και η εταιρία ή ο φορέας που νοµίµως εκπροσωπώ έχουµε εκπληρώσει τις 

από το νόµο προβλεπόµενες ασφαλιστικές και φορολογικές µου υποχρεώσεις. 

7. Αναλαµβάνω την υποχρέωση να παράσχω πρόσθετα σχετικά δικαιολογητικά 

έγγραφα και βεβαιώσεις εφόσον ζητηθούν, καθώς και να ενηµερώνω την Ειδική 

Γραµµατεία Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΕΓΣ∆ΙΤ) παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και δικαιολογητικά στην περίπτωση µεταβολών στο 

υποβληθέν µηχανογραφικό δελτίο. 

8. Εγώ και η εταιρεία ή ο φορέας που εκπροσωπώ, έχουµε λάβει γνώση των όρων 

ένταξης στον Κατάλογο και τις διαδικασίες ανάθεσης και τα αποδεχόµαστε.  

9. Αποδέχοµαι ότι η ΕΓΣ∆ΙΤ δύναται να επιβεβαιώσει µε όποιο µέσο κρίνει πρόσφορο 

την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων. 

Ηµεροµηνία:      ……/…./20…… 

Ο – Η ∆ηλ… 

Υπογραφή 

(ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 

 

Σηµειώνεται ότι, για τις περιπτώσεις 2 και 3 η υπεύθυνη δήλωση ή η προσκόµιση του προβλεπόµενου 
αποσπάσµατος αφορά, σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους 
οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο Α.Ε. δ) τους νοµίµους εκπροσώπους κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 


