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Ερµούπολη, 10-4-2017

A.Π.: 1020

Απόφαση για δηµιουργία και διατήρηση Καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων
υπηρεσίες της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020

Έχοντας υπόψη:
1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) "Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020".
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) "∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών".
3. Την µε Α.Π. 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717/Β/24-4-2015) ΥΑ αναδιάρθρωσης της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4. Την µε Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ "∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας".
5. Την µε Α.Π. 111/14-1-2016, (Α∆Α: 64Π37ΛΞ-ΚΒΗ), Απόφαση για την σύσταση και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να εγγραφούν στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες, της ΕΥ∆
ΕΠ ΠΝΑ.
6. Τον εγκεκριµένο Κατάλογο προµηθευτών - παρεχόντων υπηρεσίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της υπηρεσίας, που έχει συγκροτηθεί δυνάµει της µε Α.Π. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-022016 ΥΑ.
7. Την ανάγκη να δηµιουργηθεί νέος Κατάλογος προµηθευτών - παρεχόντων υπηρεσίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου και από Εθνικούς πόρους για την Προγραµµατική περίοδο 2014-2020, σε συνέχεια του άρθρου 119 του
Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουµε τη συνηµµένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δηµιουργία και διατήρηση
Καταλόγου προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες, της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δηµοσιοποιηθεί στον ιστότοπο: www.pepna.gr., και θα
παραµείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31-12-2023
Η συγκέντρωση των αιτήσεων και φακέλων, θα διενεργείται από τη Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Η Μονάδα Γ΄ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που έχει οριστεί µε Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, θα δηµιουργήσει και θα επικαιροποιεί σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11
της µε Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677 Β/3-3-2017) ΥΑ, τον Κατάλογο προµηθευτών
παρεχόντων υπηρεσίες ανά κατηγορία, οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συµβληθούν µε την ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα µπορούν να συµµετέχουν στις διαδικασίες επιλογής, όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4412/2016 και στο άρθρο 12 της µε Α.Π. 23451/
ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Υπουργικής Απόφασης.
Οι δαπάνες για τις επιµέρους Αναθέσεις και Συµβάσεις που θα προκύψουν θα καλυφθούν από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους και συγκεκριµένα από τον προϋπολογισµό των εγκεκριµένων Προγραµµάτων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µέσω των ενταγµένων
πράξεων στο Π∆Ε.

Συνηµµένα:
- Πρόσκληση
- Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
Εσωτερική διανοµή:
- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Πρ/νο ΕΥ∆

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για εγγραφή στον Κατάλογο προµηθευτών - παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καλεί τους ενδιαφερόµενους που πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις να υποβάλλουν Αίτηση για εγγραφή στον Κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της Προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα και
στην Υπουργική Απόφαση µε Α.Π.23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/3-3-2017) «∆ιαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δηµιουργίας
και διατήρησης Καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και κυρίως τα άρθρα 10 και 11.
Ο Κατάλογος θα χρησιµοποιηθεί για τις αναθέσεις και συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών, που
θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥ∆, για το επόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι
τη λήξη επιλεξιµότητας της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020, για τις κατηγορίες ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας που αναφέρονται στην σχετική ΥΑ και περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αυτής, για τις οποίες δεν προσφεύγει η Υπηρεσία σε ανοικτή διαδικασία ή απευθείας ανάθεση.
Αιτήσεις για καταχώριση στον Κατάλογο µπορούν να υποβάλλονται µέχρι 31-12-2023.
Από την εγγραφή στον Κατάλογο και τη συµµετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης αποκλείονται αιτούντες για τους οποίους συντρέχουν τα παρακάτω:
1. Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 73
παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
2. Αδυναµία εκπλήρωσης των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο κατά το
∆ίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το Ελληνικό ∆ίκαιο, σύµφωνα µε το άρθρο 73
παρ.2 περ. α & β του Ν.4412/2016.
3. Σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης ∆ηµόσιας σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις.
4. Αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
Ν.4412/2016.
5. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το ∆ικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία,
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις Νόµου.
6. Επαρκώς εύλογες ενδείξεις ότι συνήψαν συµφωνίες µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού.
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7. Μη δυνατότητα αποτελεσµατικής θεραπείας µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα, µιας κατάστασης σύγκρουσης συµφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.4412/2016.
8. Μη δυνατότητα θεραπείας, µε άλλα λιγότερο παρεµβατικά µέσα, µιας κατάστασης στρέβλωσης
του ανταγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016.
9. Έχουν κριθεί ένοχοι 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 έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016.
10. Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσουν εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχουν εξ’ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον
αποκλεισµό, στην επιλογή ή στην ανάθεση.
11. ∆ιάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά τους ως οικονοµικού φορέα.
Για όλα τα ανωτέρω, υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση προσαρµοσµένη καταλλήλως για την εφαρµογή της παρούσας στο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ.
2 & 4 του Ν.4412/2016, ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι, αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών που τα επιβεβαιώνουν.
Οι ενδιαφερόµενοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, να αποστείλουν στην ΕΥ∆ ΕΠ
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Μονάδα Γ΄, σε σφραγισµένο φάκελο, αίτηση µε το ενδεικτικό κείµενο και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας, στην ταχυδροµική
διεύθυνση:
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
Σ. Καράγιωργα 22, ΤΚ 84100, Ερµούπολη, Σύρου.
µε την ένδειξη πάνω στο φάκελο:
«Αίτηση εγγραφής στον Κατάλογο Προµηθευτών - Παρεχόντων Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας
για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020»
Η Αίτηση θα συνοδεύεται από το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου
79 παρ. 2 & 4, του Ν.4412/2016. (Υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eaadhsy.gr και στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας: www.pepna.gr).
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µπορεί να υποβάλλει Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περισσότερες από µία κατηγορίες επιλέξιµων Ενεργειών. Σηµειώνεται ότι υποβάλλεται µόνο µία Αίτηση
και επισυνάπτονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µόνο µία φορά.
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Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε Απόφαση του Περιφερειάρχη έχει συστήσει Επιτροπή
για την αξιολόγηση των Αιτήσεων που θα υποβληθούν η οποία και εισηγείται την εγγραφή των προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες στον Κατάλογο ανά κατηγορία ενέργειας.
Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται µε Βεβαίωση Εγγραφής, η οποία εκδίδεται από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας και αποστέλλεται στους εγκεκριµένους αιτούντες στην οποία αναφέρονται
οι συγκεκριµένες κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών, για τις οποίες τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα αξιολογήθηκαν θετικά.
Η Βεβαίωση Εγγραφής ισχύει για το χρονικό διάστηµα ισχύος του συγκεκριµένου Καταλόγου, µε
την προϋπόθεση των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 10 της Απόφασης για την Τεχνική Βοήθεια
(υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων τους µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στοιχείων που πρέπει να επικαιροποιηθούν τον Ιανουάριο του 2019, τον Ιανουάριο του 2021 και εντός ενός µήνα από όταν επέλθει αλλαγή των στοιχείων του άρθρου 11 της ίδιας Υπουργικής
Απόφασης). Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µπορεί να επιβεβαιώσει µε όποιο µέσο κρίνει
πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούµενων στοιχείων.
Η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα απευθύνει τη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του άρθρου 12 παρ. 2 & 3 της Υπουργικής Απόφασης για την Τεχνική Βοήθεια, σε έναν ή περισσότερους εγγεγραµµένους στο Κατάλογο, όπου θα προσδιορίζεται το αντικείµενο των προµηθειών ή
υπηρεσιών που θα ζητηθούν και οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές της ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά µέσα, τα οποία θα είναι σύµφωνα µε το άρθρο
80 του Ν.4412/2016 θα περιγράφονται αναλυτικά και θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο φορέα
πριν την υπογραφή της Απόφασης ανάθεσης ή την υπογραφή της σύµβασης.
Οι δαπάνες για τις αναθέσεις και συµβάσεις που θα προκύψουν από την εφαρµογή των διαδικασιών
επιλογής θα καλυφθούν από τους προϋπολογισµούς των πράξεων µε φορέα εκτέλεσης την ΕΥ∆ ΕΠ
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και αφορούν ενέργειες εγκεκριµένες στα ετήσια Προγράµµατα Τεχνικής Βοήθειας:
• Συγχρηµατοδοτούµενες Πράξεις από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους ενταγµένες στο ΕΠ
Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 (Υποπρόγραµµα Α’ Ετησίου Προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας)
• Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηµατοδοτούµενες αµιγώς από Εθνικούς πόρους (Υποπρόγραµµα Β’ Ετησίου Προγράµµατος Τεχνικής Βοήθειας)
Όσοι ήταν εγγεγραµµένοι στο κατάλογο της ΕΥ∆, δυνάµει της µε Α.Π. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-022016 ΥΑ και της µε Α.Π. 7533/22-12-2015, πρόσκλησης εγγραφής στον κατάλογο προµηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Προγραµµατική Περίοδο
2014-2020, όπως τροποποιήθηκε µε την µε Α.Π. 2071/17-5-2016 πρόσκληση, εγγράφονται αυτοδίκαια στο νέο κατάλογο µε την υποχρέωση των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 10 της Υπουργικής Απόφασης για την Τεχνική Βοήθεια, για την υποχρεωτική επικαιροποίηση των στοιχείων τους, τον Ιανουάριο του 2019, τον Ιανουάριο του 2021 και εντός ενός µήνα από όταν επέλθει
αλλαγή των στοιχείων του άρθρου 11 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.
Όσοι κατέθεσαν Αίτηση σύµφωνα µε την προηγούµενη διαδικασία και δεν αξιολογήθηκαν, θα
αξιολογηθούν σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας αφού αποστείλουν το Τυποποιηµένο Έντυπο
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας εγγράφως µε επιστολή στην ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπόψη Μονάδας Γ’, Σ.
Καράγιωργα 22, ΤΚ 84100, Ερµούπολη Σύρος ή µε τηλεοµοιοτυπία στο φαξ: 2281360800 ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση: notioaigaio@mou.gr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
(ΥΑ ΤΒ ΦEK 677B/3-3-2017)
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
1. Η/Υ, Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισµός
Περιλαµβάνεται η προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και η εγκατάσταση τους συµπεριλαµβανοµένων των βασικών λογισµικών και λογισµικών αυτοµατισµού γραφείου,
περιφερειακών (εκτυπωτών, σκάνερ κλπ), φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, µηχανηµάτων τηλεοµοιοτυπίας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές
κλπ), µηχανών γραφείου και φορητών µηχανών εξοπλισµού γραφείου (µηχανές βιβλιοδεσίας κλπ), εργαστηριακού εξοπλισµού.
Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Αγορά λογισµικού, ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισµού &
λογισµικού
Ενδεικτικά περιλαµβάνεται:
• Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση πληροφοριακών συστηµάτων και λογισµικού το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ή χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
• Η εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισµού γραφείων, Η/Υ και περιφερειακών καθώς και λοιπού εξοπλισµού, που θα χρησιµοποιηθεί ή χρησιµοποιείται για την εύρυθµη λειτουργία της ΕΥ∆.
2. Εκπόνηση Μελετών - Εµπειρογνωµοσυνών – Ερευνών
• Μελέτες-εµπειρογνωµοσύνες κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης και επιπτώσεων
τοµέα ή περιφέρειας.
• Μελέτες - εµπειρογνωµοσύνες εξειδίκευσης δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και επεξεργασίας µεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών
δράσεων.
• Μελέτες - εµπειρογνωµοσύνες για τις διαµορφούµενες ανάγκες των Μικροµεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
• Μελέτες -εµπειρογνωµοσύνες σχετικά µε την εκπαίδευση και την προσαρµογή του
ανθρώπινου δυναµικού στην τεχνολογική, οικονοµική και διαρθρωτική προσαρµογή.
• Αναλύσεις προσδιορισµού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.
• Επιχειρησιακά σχέδια, µελέτες αποτύπωσης, και µελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθµισης.
3. Υπηρεσίες Συµβούλων
Παροχή υπηρεσιών συµβούλου τεχνικής βοήθειας στην ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ικαιούχους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, για ειδικά θέµατα που έχουν
σχέση µε την υποστήριξη του σχεδιασµού, της εφαρµογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίµατος του ΕΣΠΑ, σε θέµατα υψηλής εξειδίκευσης.
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4. Πληροφόρηση και Επικοινωνία
Ενδεικτικά αναφέρονται :
Εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής και επικοινωνιακού σχεδίου δράσης, εκπόνηση
ερευνών, οργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων, άλλων ενηµερωτικών εκδηλώσεων, παραγωγή και αναπαραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού, παραγωγή διαφηµιστικού υλικού (τηλεοπτικά - ραδιοφωνικά µηνύµατα, διαφηµιστικά αντικείµενα), προβολή στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και το ∆ιαδίκτυο, ανάπτυξη – συντήρηση δικτυακών τόπων, δηµιουργία – λειτουργία δοµών πληροφόρησης (callcenter, γραφείο πληροφόρησης, κινητές µονάδες κλπ).
5. Αξιολόγηση
Η παροχή υπηρεσιών συµβούλου ή συµβούλων αξιολόγησης για το σχεδιασµό και την
υλοποίηση όλων των αξιολογήσεων, τις αξιολογήσεις που πραγµατοποιεί η Ειδική Υπηρεσία και οι ∆ικαιούχοι της Τεχνικής Βοήθειας, κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ΕΣΠΑ
και των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ή για την προετοιµασία ενός νέου και για το
κλείσιµο του προηγούµενου.
6. Έλεγχοι
Ενδεικτικά:
Υποστήριξη της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις επιτόπιες επιθεωρήσεις / επαληθεύσεις
Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
1. Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων
Ενδεικτικά:
Περιλαµβάνονται κάθε είδους προµήθειες ή/ και υπηρεσίες που συνδέονται µε τις εκδηλώσεις, οι βραχυχρόνιες µισθώσεις αιθουσών, η παροχή γευµάτων, φωτοτυπίες, µεταφράσεις, διερµηνείες, µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση συναντήσεων, µεταφορά
συµµετεχόντων µε µισθωµένο µεταφορικό µέσο κάθε είδους κ.λπ.
2. Γενικές δαπάνες λειτουργίας
Ενδεικτικά:
• Οι υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων στέγασης των γραφείων της ΕΥ∆
• Υπηρεσίες για επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων π.χ. ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικού, τηλεφωνικού, υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου, κλιµατιστικών µηχανηµάτων, επισκευής και συντήρησης Η/Υ
και περιφερειακών και λοιπού εξοπλισµού κ.α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΗ
για εγγραφή στον κατάλογο προµηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της
EΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
(ενδεικτικό κείµενο)

Ηµεροµηνία ……………………………………
Από
(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο,
στοιχεία επικοινωνίας, νόµιµη εκπροσώπηση)

Προς
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Μονάδα Οργάνωσης και Υποστήριξης
Σ. Καράγιωργα 22, ΤΚ 84100
Ερµούπολη, Σύρου

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον µου να εγγραφώ στον κατάλογο προµηθευτών / παρεχόντων
υπηρεσίες της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την / τις παρακάτω κατηγορία / κατηγορίες
ενεργειών τεχνικής βοήθειας:
1. ……..
2. ………
∆ραστηριοποιούµαι ........................................
(Το αντικείµενο δραστηριοποίησης των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να είναι συναφές µε το αντικείµενο των
συµβάσεων / ενεργειών τεχνικής βοήθειας)
Επισυνάπτεται το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆).
Το παρόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την υποχρέωση επικαιροποίησης στοιχείων του φορέα
εντός µήνα από όταν επέρχεται αλλαγή, Ιανουάριο του 2019 και Ιανουάριο 2020.

Η αίτηση σφραγίζεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόµενο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆)
…………….
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