
 

 

 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 / 2η / Δ.04-03 / Ε.04-03.01 Σελίδα 1 από 3 

 
 

 

Αρ. Πρωτ.: 628 

Ημ/νία: 23/04/2020 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ 
Δημ. Γούναρη 25, Γλυφάδα, 165 62 
τηλ.: 2152154808 
mail: info@sustainable-city.gr 
web: http://www.sustainable-city.gr/ 
 
 
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Γενικού Μητρώου της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ» 
 

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

πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις να υποβάλλει Αίτηση για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο της. 

 

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

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

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. 

Γ. 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 

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. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

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

1. Αίτηση Συμμετοχής (Δίνεται Υπόδειγμα) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Νομίμου Εκπροσώπου της επιχείρησης (Δίνεται 

Υπόδειγμα) 

3. Βιογραφικό Σημείωμα  

4. Αντίγραφα Μελετητικών Πτυχίων (σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται στο 

Μητρώο Μελετητών) 

5. Αντίγραφα Εργοληπτικού Πτυχίου (σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται στο 

Μητρώο Εργοληπτών). 

mailto:info@sustainable-city.gr
http://www.sustainable-city.gr/


 

 

 

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 / 2η / Δ.04-03 / Ε.04-03.01 Σελίδα 2 από 3 

 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, να αποστείλουν την αίτηση 

συμμετοχής με τα απαιτούμενα συνοδευτικά στη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ως εξής: 

 

• ή σε ηλεκτρονική μορφή στο email: info@sustainable-city.gr. 

 

• ή σε σφραγισμένο φάκελο, 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 …………..». (Να συμπληρωθεί καταλλήλως) 

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως αυτά περιγράφονται 

στην  παρούσα πρόσκληση, των οποίων οι 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. 

 

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, 

δε θα κοινοποιηθούν σε τρίτους και θα παραμείνουν στο αρχείο του Δικτύου αποκλειστικά και μόνο 

για τη συγκεκριμένη χρήση. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ - 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 

• 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. 
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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 73 του ν.4412/2016 

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 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. 


