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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 70 και 78 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017, «Άσκηση
υπαίθριων δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας
και άλλες διατάξεις»)

2. Το άρθρο 303 του Ν. 4412/2016 {ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016, «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»}

3. Την από 8/3/2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου για τη
δημιουργία συστήματος προεπιλογής οικονομικών φορέων για τις ανάγκες του
Επιμελητηρίου, και την από 4-4-2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για
την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης,

απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να
δημιουργήσει σύστημα προεπιλογής οικονομικών φορέων για τις ανάγκες
εκτέλεσης προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας και παροχής
υπηρεσιών λειτουργικών αναγκών, εκτέλεσης έργων και ειδικών υπηρεσιών
σχετικών με την υποβολή και υλοποίηση εθνικών-ευρωπαϊκών και λοιπών
επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με την περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ) είναι αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) , εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017, «Άσκηση
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υπαίθριων δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και
άλλες διατάξεις»).
Έχει ένα πλήθος αρμοδιοτήτων οι οποίες αφενός πηγάζουν από την νομοθεσία και
αφετέρου από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η διοίκησή του στο πλαίσιο
στήριξης της επιχειρηματικότητας των μελών του αλλά και της ενίσχυσης της
τοπικής, περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

Ο ρόλος που διαδραματίζει τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
δημιουργεί ποικίλες ανάγκες, λειτουργικές, παρεμβατικές αλλά και υλοποίησης
δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα, τις οποίες οφείλει να ικανοποιεί μέσα από ένα
σύστημα ευέλικτο, αποτελεσματικό και προπαντός αξιόπιστο, αξιοποιώντας κατά το
καλύτερο δυνατό τρόπο τους οικονομικούς πόρους του είτε αυτοί προέρχονται από
τα μέλη του είτε από εθνικές, κοινοτικές ή άλλες πηγές.

Για τον λόγο αυτό το ΒΕΠ προτίθεται, αξιοποιώντας την δυνατότητα που δίνει η
σχετική νομοθεσία, να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο σύστημα προεπιλογής
οικονομικών φορέων οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να του εξασφαλίζουν την
ικανοποίηση των αναγκών που θα προκύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας του.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το ΒΕΠ θα καταρτίσει κατάλογο προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών ανά
κατηγορία αναγκών σύμφωνα με την περιγραφή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Τα
φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον κατάλογο,
δυνάμει της πρόσκλησης, θα δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για
συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ες ενεργειών υποβάλλοντας σχετική τυποποιημένη
αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην πρόσκληση καθώς και τα στοιχεία που
ορίζονται στην παρούσα. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την δυνατότητα να
εγγραφεί σε περισσότερους του ενός καταλόγους.

Ο κατάλογος θα είναι αναρτημένος στο διαδικτυακό τόπο του ΒΕΠ (www.bep.gr). Η
εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από την
αρμόδια υπηρεσία του ΒΕΠ.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο υποχρεούνται τον
Ιανουάριο κάθε έτους να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην
αρμόδια υπηρεσία του ΒΕΠ, που διατηρεί τον κατάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση
θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνο για τον οποίο δεν προέβησαν στην
διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να
εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία
εγγραφής. Η επικαιροποίηση θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης του οικονομικού φορέα, η οποία θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω ταχυδρομείου στην αρμόδια
υπηρεσία του ΒΕΠ. Η υπεύθυνη δήλωση θα περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να
επικαιροποιηθούν, ενώ σε περίπτωση μη μεταβολής αυτών θα επιβεβαιώνει
τοιαύτη.
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Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν:

1. Για την εγγραφή στον κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν κατ’ελάχιστον να
προσκομίσουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Την επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, την εκπροσώπηση στις περιπτώσεις
νομικών προσώπων, το αντικείμενο δραστηριοποίησης των ενδιαφερομένων, το
οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο των συμβάσεων κατά τα
οριζόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

β. Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού /
νομικού προσώπου και ειδικότερα αναφορικά με:

- τη μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016.

- την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του
υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το
ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περ. α και β του ν.
4412/2016.

- τη μη ύπαρξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

- την μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

- το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου,

- τη μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

- την δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά
μέσα, μιας κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του
άρθρου 24 του ν. 4412/2016,

- την δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας
κατάστασης στρέβλωσης του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016,

- το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
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λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.
4412/2016,

- το ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ’αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,

- τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν
αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα.

Σημειώνεται ότι, η υπεύθυνη δήλωση αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως
τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους
εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.

γ. Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του
ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου.

δ. Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του
ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου.
Ενδεικτικά:
Όσον αφορά την εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων εθνικών,
κοινοτικών κλπ, το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.), την
τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας, πελατολόγιο, το είδος και το πλήθος των
υλοποιηθέντων προγραμμάτων, τους φορείς που αφορούσαν και το αποτέλεσμα
των ελέγχων που έγιναν.

ε. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του
ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου τα οποία προσδιορίζονται στο
κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016: το ύψος του κύκλου
εργασιών ανά έτος.

Για όλα τα ανωτέρω, ζητείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης προσαρμοσμένης
καταλλήλως στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016, αντί της υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών
που τα επιβεβαιώνουν. Στην περίπτωση αυτή, τα δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά
μέσα, θα προσκομίζονται πριν την υπογραφή της ανάθεσης ή την υπογραφή της
σύμβασης.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ
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Η διαδικασία για την προεπιλογή των υποψηφίων είναι η ακόλουθη:
1. Από την 3μελή Επιτροπή Προμηθειών του ΒΕΠ ελέγχονται τα στοιχεία των
οικονομικών φορέων.
2. Η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με το οποίο αποφαίνεται για την
αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων των υποψηφίων που έχουν
υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους
όρους της παρούσας.
3. Η εν λόγω  Επιτροπή υποβάλλει το ως άνω πρακτικό στη Διοικητική Επιτροπή του
Επιμελητηρίου προς έγκριση.
4. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα και η τυχόν εγγραφή του
καταχωρείται στο κατάλογο των οικονομικών φορέων του άρθρου 303 του
Ν.4412/2016 που τηρείται στο ΒΕΠ.

Ο Πρόεδρος

Ανδριανός Μιχάλαρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οι ενδεικτικές ανάγκες του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, είναι οι ακόλουθες:

Α. Προμήθεια αγαθών
- Εξοπλισμός γραφείων (ενδεικτικά: μηχανές, φωτοτυπικά, ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά είδη,
έπιπλα γραφείου)
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά ΗΥ και λοιπός εξοπλισμός τους
- Λογισμό Η/Υ
- Αναλώσιμα Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, συσκευών φαξ, λοιπών μηχανών
γραφείου
- Γραφική ύλη και χαρτί φωτο-εκτυπώσεων διαφόρων διαστάσεων
- Βιβλία και έντυπα, τυπογραφικές εργασίες
- Είδη καθαριότητας, είδη κουζίνας και εδεσμάτων
- Δώρα δημοσίων σχέσεων

Β. Παροχή υπηρεσιών
- Ανάπτυξη λογισμικού, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού, λογισμικού και
πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων
- Υποστήριξη τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών
συστημάτων, συστημάτων κλιματισμού και πυρασφαλείας
- Εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και ερευνών
- Υπηρεσίες συμβούλων (ενδεικτικά για θέματα καινοτομίας, ανάπτυξης-δικτύωσης-
επικοινωνίας, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ανθρώπινων πόρων και εξοπλισμού,
ενημερωτικές εκδόσεις, προβολή-διαφήμιση-δημοσιότητα, χρηματο-οικονομικά
θέματα, ασφαλιστικά , νομικά, φορολογικά)
- Αξιολόγηση έργων, προτάσεων
- Λογιστική υποστήριξη, έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύνταξη
ισολογισμών κλπ οικονομικών καταστάσεων
- Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών
- Εκπαίδευση προσωπικού και επιχειρήσεων

Γ. Προμήθειες και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
- Οργάνωση εκδηλώσεων-συνεδρίων-συσκέψεων, catering
- Μίσθωση εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
- Λειτουργία δημοσίων σχέσεων – έξοδα φιλοξενίας αρχών – φορέων –
επιμελητηρίων - διακρατικών εταίρων προγραμμάτων
- Μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού
- Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις – προσκλήσεις
- Καθαριότητα γραφείων, υπηρεσίες φύλαξης, ταχυμεταφορών, ασφάλειας κτιρίων,
στάθμευσης οχημάτων, υπηρεσίες διακόσμησης χώρων
- Επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων π.χ.
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικού, τηλεφωνικού, υδρευτικού και
αποχετευτικού δικτύου, φυσικού αερίου, κλιματιστικών μηχανημάτων, επισκευής
και συντήρησης Η/Υ και περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού κ.α., καθώς επίσης
και οι δαπάνες για την επαναφορά των χώρων σε κατάσταση εργασίας μετά την
επισκευή των παραπάνω βλαβών
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- Σύνδεση με το διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιών, καθώς και συνδέσεις με τράπεζες
πληροφοριών. Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και φύλαξης
αρχείων.

Δ. Εκτέλεση έργων
- Παρεμβάσεις σε διαμόρφωση χώρων και κτιριακών υποδομών για τα οποία δεν
απαιτείται έκδοση οικοδομικής ή άλλης άδειας.

Ε. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με υποβολή και υλοποίηση εθνικών-ευρωπαϊκών
και λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων
- Έρευνα, σύνταξη και υποβολή προτάσεων για ένταξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα
προγράμματα.
- Υποστήριξη σε διαδικασίες εφαρμογής εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας
σχετικά με διαγωνισμούς και αναθέσεις έργων και δράσεων.
- Υλοποίηση εγκεκριμένων έργων-προγραμμάτων βάση των Τεχνικών Δελτίων Έργου
- Διαχειριστικός έλεγχος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου έργων
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ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Από:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ.: …………………………………………
……………………………………………………………………
Διεύθυνση :………………………………………………..
……………………………………………………………………
Τηλέφωνο: …………………………………………………
Φαξ : ………………………………………………………….
Email: …………………………………………………………
Νόμιμος εκπρόσωπος: ………………………………
…………………………………………………………………...

Προς

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
Καραΐσκου 111
18532 Πειραιάς
Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό

Με την παρούσα εκδηλώνουμε την επιθυμία να ενταχθεί η παραπάνω επιχείρηση
στο σύστημα προεπιλογής οικονομικών φορέων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιά και δηλώνουμε ότι αποδεχόμαστε τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος αρ. 576 / 17-4-2018.

Δήλωση κατηγοριών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της πρόσκλησης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ναι/όχι
Α. Προμήθεια αγαθών
- Εξοπλισμός γραφείων (ενδεικτικά: μηχανές, φωτοτυπικά, ηλεκτρονικά,
ηλεκτρικά είδη, έπιπλα γραφείου)
- Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά ΗΥ και λοιπός εξοπλισμός τους
- Λογισμό Η/Υ
- Αναλώσιμα Η/Υ, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών, συσκευών φαξ, λοιπών
μηχανών γραφείου
- Γραφική ύλη και χαρτί φωτο-εκτυπώσεων διαφόρων διαστάσεων
- Βιβλία και έντυπα, τυπογραφικές εργασίες
- Είδη καθαριότητας, είδη κουζίνας και εδεσμάτων
- Δώρα δημοσίων σχέσεων

Β. Παροχή υπηρεσιών
- Ανάπτυξη λογισμικού, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού, λογισμικού
και πληροφοριακών συστημάτων και βάσεων δεδομένων
- Υποστήριξη τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, υδραυλικών και
ηλεκτρολογικών συστημάτων, συστημάτων κλιματισμού και
πυρασφαλείας
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- Εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών και ερευνών
- Υπηρεσίες συμβούλων (ενδεικτικά για θέματα καινοτομίας, ανάπτυξης-
δικτύωσης-επικοινωνίας, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ανθρώπινων
πόρων και εξοπλισμού, ενημερωτικές εκδόσεις, προβολή-διαφήμιση-
δημοσιότητα, χρηματο-οικονομικά θέματα, ασφαλιστικά , νομικά,
φορολογικά)
- Αξιολόγηση έργων, προτάσεων
- Λογιστική υποστήριξη, έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
σύνταξη ισολογισμών κλπ οικονομικών καταστάσεων
- Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών
- Εκπαίδευση προσωπικού και επιχειρήσεων

Γ. Προμήθειες και παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών
- Οργάνωση εκδηλώσεων-συνεδρίων-συσκέψεων, catering
- Μίσθωση εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
- Λειτουργία δημοσίων σχέσεων – έξοδα φιλοξενίας αρχών – φορέων –
επιμελητηρίων - διακρατικών εταίρων προγραμμάτων
- Μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού
- Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις – προσκλήσεις
- Καθαριότητα γραφείων, υπηρεσίες φύλαξης, ταχυμεταφορών,
ασφάλειας κτιρίων, στάθμευσης οχημάτων, υπηρεσίες διακόσμησης
χώρων
- Επισκευή και συντήρηση όλων των παγίων εγκαταστάσεων π.χ.
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικού, τηλεφωνικού,
υδρευτικού και αποχετευτικού δικτύου, φυσικού αερίου, κλιματιστικών
μηχανημάτων, επισκευής και συντήρησης Η/Υ και περιφερειακών και
λοιπού εξοπλισμού κ.α., καθώς επίσης και οι δαπάνες για την
επαναφορά των χώρων σε κατάσταση εργασίας μετά την επισκευή των
παραπάνω βλαβών
- Σύνδεση με το διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιών, καθώς και συνδέσεις με
τράπεζες πληροφοριών. Υπηρεσίες φυσικής ή ηλεκτρονικής
αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείων.

Δ. Εκτέλεση έργων
- Παρεμβάσεις σε διαμόρφωση χώρων και κτιριακών υποδομών για τα
οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής ή άλλης άδειας.

Ε. Παροχή υπηρεσιών σχετικών με υποβολή και υλοποίηση εθνικών-
ευρωπαϊκών και λοιπών επιχειρησιακών προγραμμάτων
- Έρευνα, σύνταξη και υποβολή προτάσεων για ένταξη σε εθνικά,
ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα.
- Υποστήριξη σε διαδικασίες εφαρμογής εσωτερικής και κοινοτικής
νομοθεσίας σχετικά με διαγωνισμούς και αναθέσεις έργων και δράσεων.
- Υλοποίηση εγκεκριμένων έργων-προγραμμάτων βάση των Τεχνικών
Δελτίων Έργου
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- Διαχειριστικός έλεγχος οικονομικού και φυσικού αντικειμένου έργων

Με την παρούσα επισυνάπτονται:
- Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986 (προσαρμοσμένου στο ΤΕΥΔ για
συμβάσεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016) ή
- Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 και
4 του Ν.4412/2016 (για συμβάσεις κάτω των ορίων της Ενότητας 3 του Ν.4412/2016
και άνω των ορίων του άρθρου 118 του Ν.4412/2016)
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….

Ο/Η αιτών/ούσα

………………………….
(σφραγίδα-υπογραφή)


