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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 
Θέμα:   «Πρόσκληση  Ενδιαφέροντος  για  τη  δημιουργία  Μητρώου  Προμηθευτών  της  ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΠΟΛΗΣ για το έτος 2018» 

 

Το  Δίκτυο Πόλεων  «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»,  καλεί  κάθε  ενδιαφερόμενο φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  που 

πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις να υποβάλλει Αίτηση για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών 

/ παρεχόντων υπηρεσιών για το έτος 2018. 

 

Ο Κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις Αναθέσεις και Συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, που 

θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, για τις παρακάτω κατηγορίες 

ενεργειών: 

 

Α. Εξειδικευμένου Μητρώου Αξιολογητών  και  Ελεγκτών  για  τα  Ευρωπαϊκά/διασυνοριακά  ή 

Εθνικά  προγράμματα,  τις  Συγχρηματοδοτούμενες  Δράσεις  ή  αυτοχρηματοδοτούμενα  από 

τους ΟΤΑ έργα που υλοποιεί ή συμμετέχει ή διαχειρίζεται η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και αποσκοπεί 

στην υποστήριξη της για: 

 Την  προαξιολόγηση  των  προτάσεων  που  υποβάλλονται  στο  πλαίσιο  προκηρυσσόμενων 

προσκλήσεων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ, τα Ευρωπαϊκά/διασυνοριακά ή Εθνικά προγράμματα, 

τις  Συγχρηματοδοτούμενες  Δράσεις  ή  αυτοχρηματοδοτούμενα  από  τους  ΟΤΑ  και  το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Την  υποστήριξη  των  έργων  και  των  δράσεων  που  αναλαμβάνει  είτε  ως  κύριος,  είτε  ως 

συμπράττων, είτε ως αρωγός. 

 Την πάσης φύσης υποστήριξη και υποβοήθηση των μελών του αλλά και άλλων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 

Βαθμού. 

 Την υποβοήθηση της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ σε θέματα σύνταξης υποβολής και παρακολούθησης 

των προτάσεων, καθώς και των επιτόπου παρεμβάσεων. 

 

Β. Μητρώου  /  Καταλόγου  Προμηθευτών  και  Παρεχόντων  Υπηρεσιών,  οι  οποίοι  θα  έχουν 

προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και θα μπορούν να 

συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής. 



 

ISO 9001:2015 / 1η έκδοση 
4‐ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.04‐03 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.04‐03.03 ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΕΛΙΔΑ 

Σελίδα 2 από 9 

 

Γ. Μητρώου Μελετητών, οι οποίοι θα έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν 

με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής. 

 

Δ. Μητρώου  Εργοληπτών,  οι  οποίοι  θα  έχουν  προεκδηλώσει  το  ενδιαφέρον  τους  να 

συμβληθούν  με  τη  ΒΙΩΣΙΜΗ  ΠΟΛΗ  και  θα  μπορούν  να  συμμετέχουν  στις  διαδικασίες 

επιλογής. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, να αποστείλουν στη ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΠΟΛΗ σε σφραγισμένο φάκελο, Αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

παρακάτω, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» 

Δημ. Γούναρη 25 

Γλυφάδα, 165 62 

τηλ.: 2152154808 

με την ένδειξη πάνω στο φάκελο: 

«ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ………….. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018». (Να συμπληρωθεί καταλλήλως) 

Εναλλακτικά,  η  Αίτηση  Συμμετοχής  μπορεί  να  σταλεί  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στο  email: 

citynetsustainablecity@gmail.com. 

 

Η ισχύς της παρούσας πρόσκλησης είναι από ημέρα Παρασκευή 27/04/2018, ημερομηνία ανάρτησης 

στον ιστότοπο της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και για 20 ημέρες, ήτοι έως την ημερά 17/05/2018, η οποία είναι 

και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και ώρα 15.00 μ.μ. 

 

Δε θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. 

 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποψήφιοι για την συμμετοχή τους στο Μητρώο της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ οφείλουν να καταθέσουν 

υποχρεωτικά  μαζί  με  την  Αίτηση  τους,  τα  ακόλουθα  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  Συμμετοχής 

σύμφωνα με τη νομική τους μορφή. 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Νομίμου Εκπροσώπου της επιχείρησης 

2. Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

Για ΑΕ και ΕΠΕ: 

 ΦΕΚ σύστασης 

 Επικυρωμένο Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) από το οποίο να 

προκύπτει η κάλυψη του Δικαιώματος Συμμετοχής, ως προς τη δραστηριότητά επιλογής τους, 

στο Μητρώο 

 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο 

πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της 

παρούσης πρόσκλησης 

 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου 
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 Πρακτικό Δ.Σ για τις Α.Ε ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης 

συμμετοχής  στη  διαδικασία  Εγγραφής  στο Μητρώο,  στο  οποίο  μπορεί  να  περιέχεται  και 

εξουσιοδότηση  (εφόσον  αυτό  προβλέπεται  από  το  καταστατικό  του  υποψηφίου)  για 

υπογραφή  και  υποβολή  αίτησης  σε  περίπτωση  που  δεν  υπογράφει  ο  ίδιος  ο  νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την αίτηση και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα της διαδικασίας και 

ορίζεται συγκεκριμένα άτομο και γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος. 

 Εταιρικό Προφίλ 

 

Για ΟΕ και ΕΕ: 

 Επικυρωμένο Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) από το οποίο να 

προκύπτει η κάλυψη του Δικαιώματος Συμμετοχής, ως προς τη δραστηριότητά επιλογής τους, 

στο Μητρώο 

 Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο 

πρέπει  να  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι  (6)  μήνες  πριν  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της 

παρούσης πρόσκλησης 

 Έγγραφο του Νομίμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στη διαδικασία Εγγραφής στο 

Μητρώο, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από 

το καταστατικό του υποψηφίου) για υπογραφή και υποβολή αίτησης σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την αίτηση και τα λοιπά απαιτούμενα 

έγγραφα  της  διαδικασίας  και  ορίζεται  συγκεκριμένα  άτομο  και  γνώστης  της  ελληνικής 

γλώσσας, ως αντίκλητος 

 Εταιρικό Προφίλ 

 

Για Σωματεία και Ιδρύματα:  

 Επικυρωμένο Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) από το οποίο να 

προκύπτει η κάλυψη του Δικαιώματος Συμμετοχής, ως προς τη δραστηριότητά επιλογής τους, 

στο Μητρώο 

 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης 

του Σωματείου/Ιδρύματος, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης πρόσκλησης 

 Έγγραφο του Νομίμου Εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στη διαδικασία Εγγραφής στο 

Μητρώο, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από 

το καταστατικό του υποψηφίου) για υπογραφή και υποβολή αίτησης σε περίπτωση που δεν 

υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την αίτηση και τα λοιπά απαιτούμενα 

έγγραφα  της  διαδικασίας  και  ορίζεται  συγκεκριμένα  άτομο  και  γνώστης  της  ελληνικής 

γλώσσας, ως αντίκλητος 

 

Για Φυσικό Πρόσωπο :  

 Έναρξη Επιτηδεύματος καθώς και όλες τις τυχών μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία.  

 Βιογραφικό Σημείωμα  
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2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
2.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ / ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Για  την  ένταξη  στο  Μητρώο  Αξιολογητών/Ελεγκτών  απαιτείται  η  συμπλήρωση  και  υποβολή  της 

Φόρμας  (Α)  με  τίτλο  «ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ  /  ΕΛΕΓΚΤΩΝ»  που 

επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει έως πέντε (5) το ανώτερο συγκεκριμένες κατηγορίες για 

τις οποίες δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 

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 πρόσκληση, των οποίων οι εν λόγο εργαζόμενοι να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας μέχρι 65 ετών, με λευκό ποινικό μητρώο, κάτοχοι 

πτυχίου  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  (ΑΕΙ/ΤΕΙ)  του  εσωτερικού  ή  αναγνωρισμένων  ισότιμων  τίτλων 

σπουδών της αλλοδαπής, στα πεδία ενδιαφέροντος για τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. 

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. 

 

2.1.1. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Για την Τεχνική και Επιστημονική ικανότητα του υποψηφίου, είναι επιθυμητά: 

 Τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στον 

ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε συναφές αντικείμενο με τα πεδία για τα οποία εκδηλώνεται το 

ενδιαφέρον του υποψήφιου. 

 Μεταπτυχιακοί ή Διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία στην σύνταξη, διαχείριση, αξιολόγηση και έλεγχο προτάσεων έργων 

ΕΣΠΑ ή άλλων Ευρωπαϊκών/διασυνοριακών προγραμμάτων. 

 Εμπειρία στη χρήση Η/Υ, λογισμικού πλοήγησης στο διαδίκτυο, εφαρμογών αυτοματισμού 

γραφείου και όποιων άλλων εφαρμογών λογισμικού απαιτούνται  για  την αποτελεσματική 

εκτέλεση εργασιών στα πεδία ενδιαφέροντος για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του 

υποψήφιου. 

 Χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 

 Χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ). 

 

2.1.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Η εμπειρία και τα προσόντα, αποδεικνύονται από:  

 Τίτλους Πτυχίων. 

 Βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας  αρμόδιων  φορέων,  εταιρειών  και  υπηρεσιών,  από  τις  οποίες 

πρέπει  να  προκύπτει  το  αντικείμενο  της  δραστηριότητας,  η  θέση  του  εργαζόμενου  και  η 

διάρκεια απασχόλησης, οι οποίες φέρουν σχετική υπογραφή και σφραγίδα εργοδότη.  

 Σχετικές συμβάσεις έργου και αντίστοιχα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών. 

 Βεβαιώσεις από ασφαλιστικό φορέα.  
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 Αποφάσεις Συμμετοχής σε Επιτροπές Αξιολόγησης/Παρακολούθησης.  

 Εφόσον  υπάρχει  να  προσκομίζεται  αποδεικτικό  Εγγραφής  του  Υποψηφίου  σε  άλλον, 

εγκεκριμένο κατάλογο/μητρώο.  

 Πιστοποιητικό/ά  Επιμόρφωσης  υποψηφίου  σε  Αντικείμενα  σχετικά  με  τα  πεδία 

ενδιαφέροντος.  

 

2.2. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Για  την  ένταξη  στο  Μητρώο  /  Κατάλογο  Προμηθευτών  και  Παρεχόντων  Υπηρεσιών  απαιτείται  η 

συμπλήρωση  και  υποβολή  της  Φόρμας  (Β)  με  τίτλο  «ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει έως πέντε (5) το ανώτερο συγκεκριμένες κατηγορίες για 

τις οποίες δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Η κύρια Δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου 

επιλέγεται υποχρεωτικά. 

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 πρόσκληση. 

 

2.2.1. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Για την Τεχνική και Επιστημονική ικανότητα του υποψηφίου, είναι επιθυμητά: 

 Τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στον 

ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε συναφές αντικείμενο με τα πεδία για τα οποία εκδηλώνεται τον 

ενδιαφέρον του υποψήφιου. 

 Ικανοποιητικός Κύκλος Εργασιών τουλάχιστον δύο  (2) ετών σε συναφές αντικείμενο με τα 

πεδία για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. 

 Πιστοποιητικό/ά ISO 9001 που προδιαγράφει το επιλεγμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

του ενδιαφερόμενου σχετικό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης του. 

 

2.2.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Η εμπειρία και τα προσόντα, αποδεικνύονται από: 

 Αναλυτικό Προφίλ της επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου με πλήρη περιγραφή 

των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προσφέρει. 

 Αντίγραφο  Πιστοποιητικού/ών  ISO  9001  που  προδιαγράφει  το  επιλεγμένο  σύστημα 

διαχείρισης  ποιότητας  του  ενδιαφερόμενου  σχετικό  με  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  της 

επιχείρησης του. 

 Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με την εμπειρία 

στην  υλοποίηση  έργων  (Κατάλογο  ‐σε  μορφή  πίνακα‐  με  συνοπτική  περιγραφή 

υλοποιημένων έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος έργου, επωνυμία 

Πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από: …..έως: ….), συμβατική αξία έργου, αντικείμενο 

του έργου, ρόλος του προσφέροντος στο έργο π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος, 

φάση ολοκλήρωσης του έργου ‐ ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη). 
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 Βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  έργου ή σχετικές συμβάσεις  έργου  και αντίστοιχα Τιμολόγια 

Παροχής Υπηρεσιών. 

 Στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα αναφορικά με το ύψος 

του  κύκλου  εργασιών  [π.χ.  Ισολογισμοί  και  καταστάσεις  αποτελεσμάτων  χρήσεως  των 

τελευταίων τριών (3) χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή 

τα έντυπα Ε1 και Ε3 εκτυπωμένα από το taxisnet των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 

χρήσεων (εφόσον υπάρχουν), σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 Εφόσον  υπάρχει  να  προσκομίζεται  αποδεικτικό  Εγγραφής  του  Υποψηφίου  σε  άλλον, 

εγκεκριμένο κατάλογο/μητρώο. 

 Πιστοποιητικό/ά  Επιμόρφωσης  υποψηφίου  σε  Αντικείμενα  σχετικά  με  τα  πεδία 

ενδιαφέροντος. 

 

2.3. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ 

Για την ένταξη στο Μητρώο Μελετητών απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας (Γ) με 

τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ» που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Ο  κάθε  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  επιλέξει  τις  συγκεκριμένες  κατηγορίες  μελετών  για  τις  οποίες 

δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του με βάση το Μελετητικό του Πτυχίο. 

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 πρόσκληση. 

 

2.3.1. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Για την Τεχνική και Επιστημονική ικανότητα του υποψηφίου, είναι επιθυμητά: 

 Τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στον 

ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε συναφές αντικείμενο με τα πεδία για τα οποία εκδηλώνεται τον 

ενδιαφέρον του υποψήφιου. 

 Ικανοποιητικός Κύκλος Εργασιών τουλάχιστον δύο  (2) ετών σε συναφές αντικείμενο με τα 

πεδία για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. 

 Πιστοποιητικό/ά ISO 9001 που προδιαγράφει το επιλεγμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

του ενδιαφερόμενου σχετικό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης του. 

 

2.3.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Η εμπειρία και τα προσόντα, αποδεικνύονται από: 

 Αναλυτικό Προφίλ της επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου με πλήρη περιγραφή 

των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προσφέρει. 

 Αντίγραφο  Πιστοποιητικού/ών  ISO  9001  που  προδιαγράφει  το  επιλεγμένο  σύστημα 

διαχείρισης  ποιότητας  του  ενδιαφερόμενου  σχετικό  με  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  της 

επιχείρησης του. 

 Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με την εμπειρία 

στην  υλοποίηση  έργων  (Κατάλογο  ‐σε  μορφή  πίνακα‐  με  συνοπτική  περιγραφή 
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υλοποιημένων έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος έργου, επωνυμία 

Πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από: …..έως: ….), συμβατική αξία έργου, αντικείμενο 

του έργου, ρόλος του προσφέροντος στο έργο π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος, 

φάση ολοκλήρωσης του έργου ‐ ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη). 

 Βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  έργου ή σχετικές συμβάσεις  έργου  και αντίστοιχα Τιμολόγια 

Παροχής Υπηρεσιών. 

 Στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα αναφορικά με το ύψος 

του  κύκλου  εργασιών  [π.χ.  Ισολογισμοί  και  καταστάσεις  αποτελεσμάτων  χρήσεως  των 

τελευταίων τριών (3) χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή 

τα έντυπα Ε1 και Ε3 εκτυπωμένα από το taxisnet των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 

χρήσεων (εφόσον υπάρχουν), σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 Εφόσον  υπάρχει  να  προσκομίζεται  αποδεικτικό  Εγγραφής  του  Υποψηφίου  σε  άλλον, 

εγκεκριμένο κατάλογο/μητρώο. 

 Πιστοποιητικό/ά  Επιμόρφωσης  υποψηφίου  σε  Αντικείμενα  σχετικά  με  τα  πεδία 

ενδιαφέροντος. 

 

2.4. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ 

Για την ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας (Δ) με 

τίτλο  «ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ»  που  επισυνάπτεται  στην  παρούσα 

πρόσκληση. 

Ο  κάθε  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  επιλέξει  τις  συγκεκριμένες  κατηγορίες  έργων  για  τις  οποίες 

δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του με βάση το Εργοληπτικό του Πτυχίο. 

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 πρόσκληση. 

 

2.4.1. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Για την Τεχνική και Επιστημονική ικανότητα του υποψηφίου, είναι επιθυμητά: 

 Τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, στον 

ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε συναφές αντικείμενο με τα πεδία για τα οποία εκδηλώνεται τον 

ενδιαφέρον του υποψήφιου. 

 Ικανοποιητικός Κύκλος Εργασιών τουλάχιστον δύο  (2) ετών σε συναφές αντικείμενο με τα 

πεδία για τα οποία εκδηλώνεται τον ενδιαφέρον του υποψήφιου. 

 Πιστοποιητικό/ά ISO 9001 που προδιαγράφει το επιλεγμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

του ενδιαφερόμενου σχετικό με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της επιχείρησης του. 

2.4.2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Η εμπειρία και τα προσόντα, αποδεικνύονται από: 

 Αναλυτικό Προφίλ της επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου με πλήρη περιγραφή 

των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προσφέρει. 
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 Αντίγραφο  Πιστοποιητικού/ών  ISO  9001  που  προδιαγράφει  το  επιλεγμένο  σύστημα 

διαχείρισης  ποιότητας  του  ενδιαφερόμενου  σχετικό  με  τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  της 

επιχείρησης του. 

 Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες αναφορικά με την εμπειρία 

στην  υλοποίηση  έργων  (Κατάλογο  ‐σε  μορφή  πίνακα‐  με  συνοπτική  περιγραφή 

υλοποιημένων έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: τίτλος έργου, επωνυμία 

Πελάτη, διάρκεια εκτέλεσης του έργου (από: …..έως: ….), συμβατική αξία έργου, αντικείμενο 

του έργου, ρόλος του προσφέροντος στο έργο π.χ. κύριος συμβαλλόμενος ή υπεργολάβος, 

φάση ολοκλήρωσης του έργου ‐ ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη). 

 Βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  έργου ή σχετικές συμβάσεις  έργου  και αντίστοιχα Τιμολόγια 

Παροχής Υπηρεσιών. 

 Στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά ή/και χρηματοοικονομικά δεδομένα αναφορικά με το ύψος 

του  κύκλου  εργασιών  [π.χ.  Ισολογισμοί  και  καταστάσεις  αποτελεσμάτων  χρήσεως  των 

τελευταίων τριών (3) χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή 

τα έντυπα Ε1 και Ε3 εκτυπωμένα από το taxisnet των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών 

χρήσεων (εφόσον υπάρχουν), σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 

 Εφόσον  υπάρχει  να  προσκομίζεται  αποδεικτικό  Εγγραφής  του  Υποψηφίου  σε  άλλον, 

εγκεκριμένο κατάλογο/μητρώο. 

 Πιστοποιητικό/ά  Επιμόρφωσης  υποψηφίου  σε  Αντικείμενα  σχετικά  με  τα  πεδία 

ενδιαφέροντος. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ προκειμένου να διασφαλίσει την Ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα 

μέλη  της  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. 

Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων που θα υποβληθούν, θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας, 

δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν στο αρχείο του αποκλειστικά και μόνο για τη 

συγκεκριμένη χρήση. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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 
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 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. 

 

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 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  εμπίπτουν  στις  κατηγορίες  που  αναφέρονται  στο  Άρθρο  43.1  του  ΠΔ  60/2007,  ήτοι 

υπάρχει  εις  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. 

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. Νόμιμους 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 η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 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. 


