
 

Ανώνυµη Εταιρεία Αναπτυξιακών ∆ράσεων 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, 23.1.2014 

ΑΠ:00049 

 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της 

Ελληνικής Βιοµηχανίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις εγκεκριµένες αποφάσεις εκτέλεσης υποέργων µε ίδια µέσα των 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων µε ∆ικαιούχο την εταιρεία 

2. Τον Κανονισµό ∆ηµοπράτησης, Ανάθεσης και Εκτέλεσης Προµηθειών και 

Υπηρεσιών της Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής 

Βιοµηχανίας, όπως επικυρώθηκε από το ∆Σ της εταιρείας 

3. Την από 30.04.2009 απόφαση για τη λειτουργία καταλόγου 

προµηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών 

∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας  

Αποφασίζει 

1. Την επικαιροποίηση του καταλόγου προµηθευτών/παρεχόντων 

υπηρεσιών της Ανώνυµης Εταιρείας Αναπτυξιακών ∆ράσεων 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 31/12/2015. 

3. Η συγκέντρωση των αιτήσεων, προτάσεων και φακέλων των 

ενδιαφεροµένων διενεργείται από τη Μονάδα Εφαρµογής της Ανώνυµης 

Εταιρείας Αναπτυξιακών ∆ράσεων 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 ∆ράσεων και θα µπορούν να συµµετέχουν 

στις διαδικασίες επιλογής.    

6. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να απευθύνουν ερωτήσεις στην Ανώνυµη 

Εταιρεία Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας, 

Ξενοφώντος 5, 10557, Αθήνα, Τηλ.: 2115006181, e-mail: stegi@sev.org.gr. 

 

 

  
Ιωάννης Κυριακού 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο 

προµηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ανώνυµης Εταιρείας 

Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας 

 

Αθήνα, 23.1.2014 

Η Ανώνυµη Εταιρεία Αναπτυξιακών ∆ράσεων 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 

∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας για τις υπηρεσίες που διακρίνονται στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

Α) Τοµείς & Πεδία ενδιαφέροντος Επιστηµονικού Χαρακτήρα 

Πεδία 

� Σχεδιασµός παρεµβάσεων / δράσεων 

� ∆ιαχείριση/ Υποστήριξη στη ∆ιαχείριση – Υλοποίηση 

� Αξιολόγηση παρεµβάσεων / δράσεων 

� Αναπτυξιακές και άλλες µελέτες – εµπειρογνωµοσύνες 

� Νοµική Υποστήριξη 

� Ανάπτυξη, εγκατάσταση & συντήρηση Πληροφοριακών Συστηµάτων, 

Ανάπτυξη & αναβάθµιση ιστοσελίδων 

Τοµείς 

1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ‐ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ‐ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

& ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

4. ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ –ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ‐ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

7. ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

8. ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ 

9. ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



Β) Τοµείς ενδιαφέροντος γενικού χαρακτήρα 

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

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

3. Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων (έπιπλα) 

4. Υπηρεσίες διαµόρφωσης χώρων (ηλεκτρολογικές/υδραυλικές εργασίες, 

χωρίσµατα, επιδιορθώσεις κ.λπ.) 

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 για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων (ηµερίδες, σεµινάρια, συνέδρια 

κ.λπ.). 

10. Γραφεία ταξιδίων για µετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού 

11. Εταιρείες COURIER για αποστολές εγγράφων και δεµάτων 

12. Εκδόσεις – Εκτυπώσεις 

13. ‘Έξοδα δηµοσιεύσεων – ανακοινώσεων 

14. Έξοδα συµµετοχής σε συνέδρια – σεµινάρια κ.α. 

15. Συνδροµές σε βάσεις δεδοµένων & τράπεζες πληροφοριών 

 

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

χρονική στιγµή έως τις 31/12/2015 να αποστείλουν στην Ανώνυµη Εταιρεία 

Αναπτυξιακών ∆ράσεων 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 ∆ράσεων 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 ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας µε 

την ένδειξη «Κατάλογος προµηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσιών» 

 (ενδεικτικό κείµενο) 

Από: 

(επωνυµία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, 

νόµιµη εκπροσώπηση) 

Προς : 

Ανώνυµη Εταιρεία Αναπτυξιακών ∆ράσεων  

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 Εταιρείας Αναπτυξιακών 

∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας  για την / τις παρακάτω κατηγορία / 

κατηγορίες ενεργειών:  

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) 

 
 
 
 



 

Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(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): Ανώνυµη Εταιρεία Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

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

2. ∆εν 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. ∆εν 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 ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας. 

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

                                                                                                                                                                                   

Ηµεροµηνία:                    201 

                                                                                                                                                          Ο – Η ∆ηλ. (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.  



 

Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(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): Ανώνυµη Εταιρεία Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/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 στο πλαίσιο της αίτησης εγγραφής µου στον κατάλογο προµηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της Ανώνυµης Εταιρείας 
Αναπτυξιακών ∆ράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιοµηχανίας τα στοιχεία που δίδονται στο αναλυτικό βιογραφικό µου, το οποίο 
συµπεριλαµβάνεται στην υποβαλλόµενη αίτηση, είναι ακριβή και αληθή.(4) 

 

 
Ηµεροµηνία: ……………… 

                                    
Ο/Η 

∆ηλών/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 
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.  


