
 

Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα 

Τ.: 211 5006181, F: 210 3222929 
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 346/01/Β/86/347 

 

 

Αθήνα, 4.1.2016 

ΑΠ:00007 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της 

Ελληνικής Βιομηχανίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις δράσεις της εταιρείας στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων ως δικαιούχου για 

συγχρηματοδοτούμενα έργα στα νέα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020, 

2. Τον Κανονισμό Δημοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προμηθειών και Υπηρεσιών της 

Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, όπως 

επικυρώθηκε από το ΔΣ της εταιρείας και ισχύει, 

3. Την από 30.04.2009 απόφαση για τη λειτουργία καταλόγου προμηθευτών/παρεχόντων 

υπηρεσιών της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής 

Βιομηχανίας και την υπ’ αρ. 00049/23.1.2014 απόφαση επικαιροποίησής του, 

4. Την από 18.12.2015 απόφαση του ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών 

Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας για την επικαιροποίηση του καταλόγου 

προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της εταιρείας. 

 

Αποφασίζει 

1. Την επικαιροποίηση του καταλόγου προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της  

Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας και 

την έγκριση της συνημμένης ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

εγγραφή στον κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας και θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 

31/12/2018. 

3. Η συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων των ενδιαφερομένων 

διενεργείται από τη Μονάδα Εφαρμογής της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών 

Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. 

4. Για την αξιολόγηση των αιτήσεων έχει οριστεί Επιτροπή Αξιολόγησης και 

κατόπιν εισήγησής της εκδίδεται από τη Μονάδα Εφαρμογής βεβαίωση εγγραφής 

στον κατάλογο, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο.  

5. Η Μονάδα Εφαρμογής της εταιρείας θα επικαιροποιεί σε διαρκή βάση τον 

κατάλογο με τους εγγεγραμμένους προμηθευτές/παρέχοντες υπηρεσίες οι οποίοι 

έχουν προεκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμβληθούν με την Ανώνυμη Εταιρεία 

Αναπτυξιακών Δράσεων και θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής.    



6. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνουν ερωτήσεις στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, Ξενοφώντος 5, 10557, 

Αθήνα, Τηλ.: 2115006181, e-mail: stegi@sev.org.gr. 

 
 
 
 
 
Ιωάννης Κυριακού 
Διευθύνων Σύμβουλος 
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Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο 

προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών 

Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 

 

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2016 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας απευθύνει την 

παρούσα Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσίες της Ανώνυμης 

Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας για τις υπηρεσίες που 

διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

Α) Τομείς & Πεδία ενδιαφέροντος Επιστημονικού Χαρακτήρα 

Πεδία 

 Σχεδιασμός παρεμβάσεων / δράσεων 

 Διαχείριση/ Υποστήριξη στη Διαχείριση – Υλοποίηση παρεμβάσεων / δράσεων 

 Αξιολόγηση παρεμβάσεων / δράσεων 

 Αναπτυξιακές και άλλες μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες 

 Νομική Υποστήριξη 

 Ανάπτυξη, εγκατάσταση & συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξη, 

αναβάθμιση & τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων 

Τομείς 

1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ‐ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‐ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

4. ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ –ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ‐ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

7. ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κ.α. 

8. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

 

 

 



Β) Τομείς ενδιαφέροντος γενικού χαρακτήρα 

1. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (π.χ. γραφική ύλη, αναλώσιμα, κα) 

2. Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, περιφερειακός εξοπλισμός, κα) 

3. Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων (έπιπλα) 

4. Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρων (ηλεκτρολογικές/υδραυλικές εργασίες, χωρίσματα, 

επιδιορθώσεις κ.α.) 

5.  Υπηρεσίες πληροφορικής, διαδικτύου και επικοινωνιών 

6. Υπηρεσίες προώθησης, προβολής & δημοσιότητας  

7. Υπηρεσίες διοργάνωσης & υποστήριξης συνεδρίων και ημερίδων (μεταφράσεις, 

μαγνητοφωνήσεις, απομαγνητοφωνήσεις, φωτογράφηση, τεχνική υποστήριξη κα) 

8. Υπηρεσίες catering 

9. Ξενοδοχεία, χώροι εκδηλώσεων για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων (ημερίδες, σεμινάρια, 

συνέδρια κ.α.). 

10. Γραφεία ταξιδίων για μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού 

11. Εταιρείες COURIER για αποστολές εγγράφων και δεμάτων 

12. Εκδόσεις – Εκτυπώσεις 

13. Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις 

14. Οργάνωση, συμμετοχή σε συνέδρια – σεμινάρια κ.α. 

15. Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, τράπεζες πληροφοριών, ηλεκτρονικά έντυπα, 

εκδόσεις 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή έως τις 31/12/2018 να αποστείλουν στην Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων 

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, Μονάδα Εφαρμογής, Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα, Τηλ.: 

211 5006181, e-mail: stegi@sev.org.gr : 

 Αίτηση με το ενδεικτικό κείμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 

παρούσας, συνοδευόμενη από: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 και  

β) Στοιχεία σχετικά με το προφίλ εταιρείας, κατάλογο προσφερόμενων υπηρεσιών / 

προϊόντων και πελατολόγιο 

γ) Βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, Ξενοφώντος 5, 10557, 

Αθήνα, Τηλ.: 2115006181, e-mail: stegi@sev.org.gr 

 
 
 
 
 



ΑΙΤΗΣΗ 

για εγγραφή στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες και προμηθευτών της 

Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας με 

την ένδειξη «Κατάλογος προμηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσιών» 

 (ενδεικτικό κείμενο) 

Από: 

(επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, 

νόμιμη εκπροσώπηση) 

Προς : 

Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων  

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 

Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα 

 

Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου να εγγραφώ στον κατάλογο 

παρεχόντων υπηρεσίες και προμηθευτών της Ανώνυμης Εταιρεία Αναπτυξιακών 

Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας για τους παρακάτω τομείς και πεδία 

ενδιαφέροντος:  

1.  

2.   

Επισυνάπτονται : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  

2. Στοιχεία σχετικά με το προφίλ εταιρείας, κατάλογο προσφερόμενων υπηρεσιών / 

προϊόντων και πελατολόγιο 

3. Βιογραφικό σημείωμα και φορολογικά στοιχεία (σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου)  

 
 

Ημερομηνία….. 
(Νόμιμος εκπρόσωπος, υπογραφή) 

 
 
 

 



 
 

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):  

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 

(Εmail): 
 

 
 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει κάθε φορά, 
δηλώνω ότι: 
1. Τα στοιχεία που δίδονται στο αναλυτικό βιογραφικό μου, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην υποβαλλόμενη αίτηση, είναι 
ακριβή και αληθή.  
2. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που αφορά την αίτησή μου, θα ενημερώσω εγγράφως την Ανώνυμη Εταιρεία 
Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. 
3. Σε περίπτωση που κληθώ να υπογράψω σύμβαση με την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής 
Βιομηχανίας θα υποβάλω, εφόσον μου ζητηθούν, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν την εκπλήρωση των ασφαλιστικών 
& φορολογικών μου υποχρεώσεων κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.(4) 

 

Ημερομηνία: ……………… 
                                    

Ο/Η 
Δηλών/ούσα 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(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 τ ιμωρείται 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.  

 



 

 

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):  

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 

(Εmail): 
 

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………. τόσο για εμένα όσο και για την εταιρεία που 
εκπροσωπώ δηλώνω ότι: 

1. Δεν υπάρχει σε βάρος μας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  

2. Δεν υπάρχει σε βάρος μας καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική διαγωγή μας, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

3. Η εταιρεία δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού, και δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση  

4. Δεν έχει κινηθεί σε βάρος της εταιρείας διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία  

5. Η εταιρεία έχει εκπληρώσει τις από το νόμο προβλεπόμενες ασφαλιστικές και φορολογικές της υποχρεώσεις.  

6. Αναλαμβάνω την υποχρέωση να παράσχω πρόσθετα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις εφόσον ζητηθούν, 
στην Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας 

7. Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτησή μου και επισυνάπτονται σε αυτή είναι απολύτως ακριβή και αληθή.                                         

                                                                                                                                                                                         

Ημερομηνία:                    20.. 

                                                                                                                                                               Ο – Η Δηλ. 

(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.  


