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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) 

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών  και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στην οδηγία 2014/24ΕΕ)» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 

διατάξεις.», όπως ισχύει (Α 184). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 

(EEL156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄297) και άλλες 

διατάξεις» ( Α΄265), όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθµ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου µε την 

επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» 

(ΥΟΔΔ 581). 

6. Την υπ΄άριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/22-03-2021 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών -

Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών 

του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία  “Οργανισμός Φυσικού 
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Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής” (O.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»  (Β΄1328) και ειδικότερα το άρθρο 

20 παρ. 9 αυτού. 

7. Την με αρ. πρωτ. 283/04.02.2021 Απόφαση της Προέδρου του ΔΣ «Ορισμός Γενικού 

Διευθυντή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» 

(ΑΔΑ: 668246ΜΑΖΤ-Α8Ω). 

8. Τη με αρ. πρωτ. 1761/04-06-2021 Απόφαση του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. «Έγκριση πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων 

Υπηρεσιών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.» 

 

Απευθύνει 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εγγραφή του στον 

κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών του Οργανισμού, εφόσον πληροί τους 

όρους - προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης. 

 

1. Εισαγωγή - Περιγραφή Αντικειμένου 

Η παρούσα διαδικασία έχει σαν στόχο την κατάρτιση ενός συστήματος επιλογής 

προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), καθώς και την διατήρηση, 

παρακολούθηση και αναθεώρησή του. Ο συγκεκριμένος κατάλογος δύναται να 

χρησιμοποιηθεί και ως κατάλογος Προμηθευτών / Παρόχων υπηρεσιών του άρθρου 119 του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, που αφορούν σε ενέργειες 

Τεχνικής βοήθειας, εφόσον ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) οριστεί ως δικαιούχος ενεργειών Τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του Ν. 

4314/2014, σε Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.). 

Η διαδικασία εγγραφής στον Κατάλογο εισάγει τη διαδικασία προεπιλογής των 

υποψηφίων, τη δυνατότητα περαιτέρω εγγραφής και άλλων υποψηφίων σε συνεχή και 

διαρκή βάση, την αρχή της αξιολόγησης της προσφοράς και όχι του συμμετέχοντος 

υποψηφίου, με δεδομένο ότι οι συμμετέχοντες έχουν τα αυτά προσόντα, με βάση τη 

διενεργηθείσα προεπιλογή. Η εγγραφή στον Κατάλογο θα συνίσταται στην απόδειξη 

πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας 

συμβάσεων. 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) παρέχει 

τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, 
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να υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής, με σκοπό να γίνει δεκτό στο σύστημα, και θα τον 

ενημερώνει, κατόπιν διενέργειας του ελέγχου πλήρωσης των όρων σχετικά με την αποδοχή 

της συμμετοχής ή την απόρριψη αυτής. Διευκρινίζεται ότι ένα φυσικό / νομικό πρόσωπο 

δύναται να εγγραφεί σε περισσότερες της μιας κατηγορίας του εν λόγω καταλόγου.  

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα ενταχθούν στον κατάλογο, κατά το αντικείμενο 

των προμηθειών και υπηρεσιών, θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις διαγωνιστικές 

διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, 

κατόπιν ειδικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναφέρονται και θα 

καθορίζεται το φυσικό αντικείμενο προμηθειών ή/και παροχής υπηρεσιών αλλά και οι 

ειδικότεροι όροι προμηθειών και παροχής των υπηρεσιών όπως η διάρκεια και η αμοιβή. 

 

2. Αντικείμενο της πρόσκλησης  

Τα αντικείμενα των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που θα 

απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και πρόκειται να ανατεθούν κατά τους όρους της 

παρούσης, αφορούν και διακρίνονται στις κατηγορίες που αναλυτικά συμπεριλαμβάνονται 

στο συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

 

3. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στον Κατάλογο 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για όλη την διάρκεια του Οικονομικού 

(διαχειριστικού) έτους του Οργανισμού δηλαδή έως την 31-12-2021, ώστε να μην υφίσταται 

χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των Προμηθευτών και των Παρόχων 

υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν. Οποιαδήποτε δε αλλαγή ως προς το σημείο αυτό, θα 

είναι δυνατή μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση. 

 

4. Υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή στο Κατάλογο - Δικαιολογητικά  

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο, 

σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, δύνανται να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών, υποβάλλοντας σε ψηφιακή 

μορφή την τυποποιημένη αίτηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ και συνημμένα τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

α) Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού/ νομικού προσώπου και νόμιμη εκπροσώπηση 

για το νομικό πρόσωπο.   
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β) Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας η οποία θα 

πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο των προμηθειών / παροχής υπηρεσιών κατά 

τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι, όπως προφίλ εταιρείας, βιογραφικό σημείωμα (σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου), στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας, φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα), κατάλογος προσφερόμενων 

υπηρεσιών/προϊόντων, πελατολόγιο κλπ.  

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης. Η υπεύθυνη δήλωση θα φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή 

του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα (προμηθευτή / παρόχου υπηρεσιών), 

είτε θα έχει εκδοθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του gov.gr. 

Η υποχρέωση υποβολής του συνόλου των νομιμοποιητικών εγγράφων γεννάται μόνο σε 

περίπτωση ανάθεσης σύμβασης, όπου αυτά ζητούνται να υποβληθούν πριν την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Η αίτηση καθώς και ο φάκελος δικαιολογητικών, με τα παραπάνω αναφερόμενα 

συνοδευτικά έγγραφα, υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Οργανισμό 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  

Katalogos.ofypeka@prv.ypeka.gr 

με την ένδειξη: «Εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων Υπηρεσιών του 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.» 

Τυχόν ερωτήματα – διευκρινήσεις δύναται να κατατεθούν από κάθε ενδιαφερόμενο 

εγγράφως στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, με την ένδειξη «Ερωτήσεις - 

Διευκρινήσεις για την διαδικασία εγγραφής στο Κατάλογο Προμηθευτών – Παρόχων 

Υπηρεσιών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.». 

 

5. Διαδικασία Ελέγχου  

Η  επιλογή των φορέων και προσώπων που θα εγγραφούν στον κατάλογο, γίνεται με 

ευθύνη της Γενικής Δ/νσης του Οργανισμού, η οποία έχει την  αρμοδιότητα της δημιουργίας 

και της συστηματικής επικαιροποίησης του εν λόγω καταλόγου σε συνεχή βάση, επί τη βάσει 

των αιτήσεων εγγραφής που λαμβάνει από τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε 

διαδικασίες επιλογής ανάθεσης συμβάσεων. 

Η αποδοχή - καταχώρηση της εγγραφής στον κατάλογο Προμηθευτών/Παρόχων 

Υπηρεσιών θα γνωστοποιείται στον εκάστοτε αιτούντα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

 

mailto:Katalogos.ofypeka@prv.ypeka.gr
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Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
 

Συνημμένα: 
-Παράρτημα Ι 
-Παράρτημα ΙΙ 
-Παράρτημα ΙΙΙ 

                                                                          
 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
 
 
 

                                                             Ιωάννης Μητσόπουλος                                                                              
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Α.1 Εξοπλισμός Γραφείων 

 CPV: 39000000-2 - Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από 
συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 

Η κατηγορία «Εξοπλισμός Γραφείων» ενδεικτικά αναφέρεται στην προμήθεια γραφείων, 

καθισμάτων, βιβλιοθηκών, συστημάτων αρχειοθέτησης και λοιπών υπαρχόντων επίπλων, 

απαραίτητων για τη λειτουργία και τη συντήρηση της απαραίτητης λειτουργικής υποδομής του 

Οργανισμού.  

Α.2 Η/Υ, Περιφερειακά, λοιπός εξοπλισμός, αναλώσιμα 

 CPV: 30000000-9 - Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα 

λογισμικών 

 CPV: 31000000-6 - Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 

 CPV: 33000000-0 - Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 

Η κατηγορία «Η/Υ, Περιφερειακά, λοιπός εξοπλισμός, αναλώσιμα» ενδεικτικά αναφέρεται σε: α) 

μηχανήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακά, β) τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, όπως 

τηλεφωνικό κέντρο, ασύρματο δίκτυο, κεραία, μικροφωνική εγκατάσταση και εξοπλισμός 

τηλεδιάσκεψης, γ) μηχανές γραφείου και φορητών μηχανών εξοπλισμού γραφείου (μηχανές 

βιβλιοδεσίας κλπ), φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές, μηχανήματα τηλεμοιοτυπίας, δ) 

φορητές μηχανές εξοπλισμού γραφείου, ε) λοιπό εξοπλισμό (φωτιστικά μπαταρίες κλπ), στ) γραφική 

ύλη και ζ) αντισηπτικά, μάσκες, υλικά φαρμακείου κ.α. που απαιτούνται για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού. 

Α.3 Λογισμικά 

 CPV:48000000-8 - Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 

Η κατηγορία «Λογισμικά» αναφέρεται σε λογισμικά που χρειάζεται να αναπτυχθούν για την 

κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων-δράσεων του Οργανισμού. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε λογιστικά συστήματα παρακολούθησης δαπανών, διαχείρισης βάσεων δεδομένων και 

ιστοσελίδων, ηλεκτρονικά πρωτόκολλα κ.α. 

Α.4 Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά έντυπα 

 CPV: 22000000-0 - Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 

Η κατηγορία «Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά έντυπα» αφορά στην προμήθεια εξειδικευμένων 

βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, σε συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικό τύπο, 

ιστοσελίδες κ.α. 

Α.5 Προμήθεια Καυσίμων 

 CPV: 09000000-3 - Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας  

Η κατηγορία «Προμήθεια καυσίμων» αφορά στην προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης 

οχημάτων. 

https://www.promitheies.gr/branch/epipla
https://www.promitheies.gr/branch/epipla
https://www.promitheies.gr/branch/mixanimata-grafeiou-analosima-ektypoton
https://www.promitheies.gr/branch/mixanimata-grafeiou-analosima-ektypoton
https://www.promitheies.gr/branch/hlektrologika-hlektromixanologika
https://www.promitheies.gr/branch/iatrika_mixanimata_analosima
https://www.promitheies.gr/branch/logismiko
https://www.promitheies.gr/branch/entipa-diafora
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Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Β.1 Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού 

 CPV:72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο 
και υποστήριξη 

 CPV: 51000000-9 - Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 

Η συγκεκριμένη κατηγορία «Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και 

λογισμικού» αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και 

λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων και προγραμμάτων του 

Οργανισμού. Ενδεικτικές δράσεις: ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων δεδομένων, ανάπτυξη, 

συντήρηση και επέκταση τοπικών πληροφοριακών συστημάτων, ανάπτυξη και υποστήριξη 

ιστοσελίδων, επισκευές, εγκατάσταση, αναβάθμιση και συντήρηση λογισμικών,  τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού και συστημάτων, εγκατάσταση Η/Υ, εξοπλισμού γραφείου, συστημάτων 

πυροπροστασίας και λοιπού εξοπλισμού. 

Β.2 Υπηρεσίες συμβούλων – εξωτερικών συνεργατών 

 CPV:73000000-2 - Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

 CPV:79000000-4 - Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και 

ασφάλειας 

Η κατηγορία «Υπηρεσίες Συμβούλων- Εξωτερικών Συνεργατών» αφορά στην παροχή υπηρεσιών 

από εξειδικευμένους συμβούλους σχετικά με την τεχνική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη 

συγκεκριμένων δράσεων -προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μπορούν να σχετίζονται 

με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διοικητική οργάνωση των προγραμμάτων, την 

οικονομική/λογιστική διαχείριση και τη νομική υποστήριξή τους, τη διάχυση των αποτελεσμάτων 

τους κ.α. Περιλαμβάνει ειδικότητες όπως νομικούς, οικονομολόγους, επιστημόνων 

περιβάλλοντος κλπ. Οι υπηρεσίες δύναται επιπρόσθετα να αφορούν και την οργάνωση 

εκδηλώσεων όπως συνέδρια, ημερίδες, ομάδες εργασίας, στη δημιουργία και αναπαραγωγή 

έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού δημοσιότητας και πληροφόρησης, υπηρεσίες δημοσίευσης 

προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων, ανακοινώσεων στον Τύπο, 

Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων κ.α.. 

Β.3 Υπηρεσίες επιμόρφωσης, κατάρτισης 

 CPV:80000000-4 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

Η κατηγορία «Υπηρεσίες επιμόρφωσης, κατάρτισης» αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την 

πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης του 

ανθρώπινου δυναμικού σε θεματικά αντικείμενα του Οργανισμού. 

  

Β.4 Μετακινήσεις, Διαμονή και Φιλοξενία 

https://www.promitheies.gr/branch/ypiresies-pliroforikis-hlektronikon-ypologiston
https://www.promitheies.gr/branch/ypiresies-pliroforikis-hlektronikon-ypologiston
https://www.promitheies.gr/branch/hlektromixanologikes-ergasies
https://www.promitheies.gr/branch/ypiresies-pliroforikis-hlektronikon-ypologiston
https://www.promitheies.gr/branch/ypiresies-ximikon-analiseon
https://www.promitheies.gr/branch/ypiresies-simvoulon
https://www.promitheies.gr/branch/ypiresies-simvoulon
https://www.promitheies.gr/branch/ypiresies-ekpaideusis
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 CPV:55000000-0 - Υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου 

 CPV:60000000-8 - Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 

Η κατηγορία «Μετακινήσεις, Διαμονή και Φιλοξενία» αφορά σε υπηρεσίες που συνδέονται με 

τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των στελεχών που απασχολούνται στην υλοποίηση 

συγκεκριμένων προγραμμάτων καθώς και άλλων εμπλεκόμενων στην υλοποίηση δράσεων 

προγραμμάτων όπως προσκεκλημένοι σε ημερίδες/συνέδρια, διερμηνείς/μεταφραστές, 

ωφελούμενοι δράσεων κ.α. Πρόκειται για υπηρεσίες ταξιδιών, μίσθωση μεταφορικών μέσων, 

μεταφορές - έκδοσης εισιτηρίων, κρατήσεων σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπηρεσίες 

παροχής γευμάτων. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και υπηρεσίες  που συνδέονται με έξοδα 

φιλοξενίας και δημοσίων σχέσεων ή εθιμοτυπίας. 

B.5 Επισκευές - συντήρηση κτιρίων / συντήρηση οχημάτων 

 CPV:45000000-7 - Κατασκευαστικές εργασίες  

 CPV:50000000-5 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

Η κατηγορία «Επισκευές - συντήρηση κτιρίων / συντήρηση οχημάτων» αφορά την παροχή 

υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των κτιριακών υποδομών του Οργανισμού καθώς και την 

συντήρηση του/των οχήματος/των του Οργανισμού. 

 

 

 

 

  

https://www.promitheies.gr/branch/ksenodoxeiakes-ypiresies
https://www.promitheies.gr/branch/metafores-metakomiseis
https://www.promitheies.gr/branch/episkeuh-oxhmatwn-kai-promitheia-antallaktikwn
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΑΙΤΗΣΗ  

για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων υπηρεσιών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

Eπωνυμία:  

……………………………………………………................................. 

Έδρα:  

……………………………………………………................................. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

……………………………………………………................................. 

Νόμιμη εκπροσώπηση:  

……………………………………………………................................. 

Προς :  

Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) 

Μεσογείων 207, 11525, Αθήνα,  

e-mail: katalogos.ofypeka@prv.ypeka.gr 

 

Με την παρούσα, εκδηλώνουμε το ενδιαφέρον μας για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών / 

Παρόχων Υπηρεσιών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για την/τις παρακάτω κατηγορία/κατηγορίες Προμηθειών / Παροχής Υπηρεσιών:  

 

α/α Κατηγορία Προμήθειας / Παροχής Υπηρεσίας 

1.  

2.  

...  

(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 Υποστήριξης κατά το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

παρούσας)  

Επισυνάπτονται (κατά περίπτωση):  

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού/ νομικού προσώπου και νόμιμη εκπροσώπηση για το νομικό 
πρόσωπο. 
2. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (προφίλ εταιρείας, 
βιογραφικό σημείωμα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  στοιχεία σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα), κατάλογος 
προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων, πελατολόγιο κλπ.)  
3. Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσης. 

Ημερομηνία: …/…/ 2021 
Ο / Η Δηλών/ ούσα 

 
(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

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): 
Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) 

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 
(Ε-mail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
1. Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
2. Δεν υπάρχει σε βάρος μου καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή μου, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
3. Δεν έχω τεθεί (ή το Νομικό πρόσωπο με την επωνυμία …. δεν έχει τεθεί) σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, 
παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, και δεν τελώ σε ανάλογη κατάσταση 
βάσει δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) 
4. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου (ή δεν έχει τεθεί σε βάρος του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ...) διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 
διαδικασία 
5. Έχω εκπληρώσει (ή το Νομικό Πρόσωπο με την Επωνυμία …. έχει εκπληρώσει) τις ασφαλιστικές και φορολογικές 
μου υποχρεώσεις (τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο όσο αφορά 
αλλοδαπούς υποψηφίους) 
6. όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση μου (ως Παράρτημα ΙΙ) είναι απολύτως αληθή και ακριβή και σε 
περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτηση μου (ως Παράρτημα ΙΙ) καθώς και 
οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω 5 δηλώσεων μου, δεσμεύομαι να ενημερώσω τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). (4) 

Ημερομηνία:      … /…/ 2021 
Ο – Η Δηλών 

 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 
κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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