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ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ
ΣΟΤ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΑ
Α. ΕΙΑΓΩΓΗ
Σο Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Ακινασ (ΒΕΑ) – ΝΠΔΔ, λειτουργεί βάςει τθσ Επιμελθτθριακισ
Νομοκεςίασ (ν.3419/2005) και εποπτεφεται από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ &
Ανταγωνιςτικότθτασ. τισ αρμοδιότθτεσ του Οργανιςμοφ ανικει και ο ςχεδιαςμόσ, θ
διαχείριςθ και θ παρακολοφκθςθ ενεργειϊν και δράςεων που αφοροφν ςτθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ των μελϊν του και που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν ανάπτυξθ και προβολι τουσ ςε
εκνικό και διακρατικό επίπεδο.
Παράλλθλα ςυμμετζχει ςε ποικίλα ζργα χρθματοδοτοφμενα από εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ
πόρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ
(π.χ. INTERREG IVC, MED, MED ENPI, Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ), κακϊσ και των διακρατικϊν
προγραμμάτων ανάπτυξθσ, τθσ ςτιριξθσ και τθσ προϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ καινοτομίασ
και τθσ διαπεριφερειακισ δικτφωςθσ.
Σο ΒΕΑ προτίκεται να ανανεϊςει το Ειδικό Μθτρϊο υμβοφλων-Εμπειρογνωμόνων και
Προμθκευτϊν που ςυςτάκθκε με απόφαςθ του Δ.. ΒΕΑ ςτθν 26 θ ςυνεδρίαςι του ςτισ 10-52000, με αντικείμενο τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν, επιςτθμονικϊν και υποςτθρικτικϊν
υπθρεςιϊν ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων
ςτα οποία εμπλζκεται και να το εμπλουτίςει, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ Τπθρεςία για
τθν κάλυψθ μελλοντικϊν αναγκϊν τθσ ιδίασ και των Εκνικϊν Αρχϊν-Εταίρων των ζργων ςτα
οποία ςυμμετζχει.
Η διαδικαςία εγγραφισ ςτο Μθτρϊο ειςάγει τθ διαδικαςία προεπιλογισ των υποψθφίων, τθ
δυνατότθτα περαιτζρω εγγραφισ και άλλων υποψθφίων ςε ςυνεχι και διαρκι βάςθ, τθν
αρχι τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ και όχι του ςυμμετζχοντοσ υποψθφίου, με δεδομζνο
ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τα αυτά προςόντα, με βάςθ τθ διενεργθκείςα προεπιλογι. Η
εγγραφι ςτο Μθτρϊο κα ςυνίςταται ςτθν απόδειξθ πλιρωςθσ των κριτθρίων ςυμμετοχισ
για τθν ανάλθψθ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ςυμβάςεων.
Σα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που κα ενταχκοφν ςτο Μθτρϊο, κατά το αντικείμενο των
υπθρεςιϊν και προμθκειϊν, κα ζχουν το δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτισ διαγωνιςτικζσ
διαδικαςίεσ επιλογισ για τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν,
κατόπιν ειδικισ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςτθν οποία κα αναφζρονται και κα
κακορίηεται το φυςικό αντικείμενο παροχισ υπθρεςιϊν ι/και προμθκειϊν αλλά και οι
ειδικότεροι όροι παροχισ των υπθρεςιϊν και προμθκειϊν προσ το ΒΕΑ, όπωσ θ διάρκεια και
θ αμοιβι.
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Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Για τον κατάλογο των υμβοφλων-Εμπειρογνωμόνων δυνατότθτα εγγραφισ ςτο Ειδικό
Μθτρϊο, ζχουν τα Φυςικά και Νομικά Πρόςωπα, Επιτροπζσ Ερευνϊν Πανεπιςτθμιακϊν και
Σεχνολογικϊν Ιδρυμάτων, Ερευνθτικά Ιδρφματα και άλλοι φορείσ με επιςτθμονικι και
επαγγελματικι εξειδίκευςθ αλλά και 3ετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτισ κεματικζσ ενότθτεσ του
Παραρτιματοσ ΙΙ.
Οι ενδιαφερόμενοι φμβουλοι-Εμπειρογνϊμονεσ για τθν εγγραφι τουσ ςτο Ειδικό Μθτρϊο,
κα πρζπει να διακζτουν αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ι επιςτθμονικι δραςτθριότθτα ςε
κάποια από τισ κεματικζσ ενότθτεσ του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΙΙ και εφόςον πλθροφν τουσ όρουσ
(2), (3), (4), (5) και (6) που αναγράφονται ςτο υπόδειγμα τθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ).
Η πρόκεςθ εγγραφισ ςτο Ειδικό Μθτρϊο (για τουσ υμβοφλουσ-Εμπειρογνϊμονεσ) κα
πρζπει να περιλαμβάνει μία επιςτολι εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ προςϊπου/φορζα-νομικοφ
προςϊπου με ςφντομθ περιγραφι των δραςτθριοτιτων του, θ οποία κα ςυνοδεφεται από
αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ περί τθσ ακρίβειασ των
αναγραφόμενων ςτοιχείων.
Απαραίτθτοσ κρίνεται ο ςαφισ προςδιοριςμόσ τθσ κεματικισ ενότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ
οποίασ ενδιαφζρονται να δραςτθριοποιθκοφν, ο οποίοσ κα περιζχει τα ςτοιχεία που
αναγράφονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ.
2. Ο κατάλογοσ των Προμθκευτϊν κα χρθςιμοποιθκεί για τισ ανακζςεισ και ςυμβάςεισ
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν που κα απαιτθκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ΒΕΑ και
για τισ κατθγορίεσ που περιγράφονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τθσ παροφςασ, για τισ οποίεσ δεν
προςφεφγει θ Τπθρεςία ςε διαγωνιςμό ι απευκείασ ανάκεςθ.
Γ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Η Πρόςκλθςθ εγγραφισ ςτο Ειδικό Μθτρϊο κα είναι διαρκϊσ ανοικτι κακόλθ τθ διάρκεια
υλοποίθςθσ ζργων χρθματοδοτοφμενων από εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ πόρουσ,
οποιαδιποτε δε αλλαγι ωσ προσ αυτό το ςθμείο, κα είναι δυνατι μετά από ςχετικι δθμόςια
ανακοίνωςθ.
Οι ενδιαφερόμενοι (φμβουλοι & Προμθκευτζσ), φυςικά ι νομικά πρόςωπα κα πρζπει να
αποςτείλουν, αίτθςθ με ενδεικτικό κείμενο και τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ με ζναν από τουσ εξισ τρόπουσ:
- ταχυδρομικά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτθ διεφκυνςθ:
ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ
Ακαδθμίασ 18, 106 71 ΑΘΗΝΑ
(με τθν ζνδειξθ)
«Αίτθςθ εγγραφισ ςτο Ειδικό Μθτρϊο
υμβοφλων και Προμθκευτϊν του ΒΕΑ»
ι

- θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ : info@acsmi.gr , επίςθσ με τθν ζνδειξθ «Αίτθςθ εγγραφισ ςτο
Ειδικό Μθτρϊο υμβοφλων και Προμθκευτϊν του ΒΕΑ»

Η αίτθςθ κα ςυνοδεφεται από:
1. Τπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 ςχετικά με τθν προςωπικι
κατάςταςθ του φυςικοφ/νομικοφ προςϊπου (υπόδειγμα υπεφκυνθσ διλωςθσ
περιλαμβάνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ τθσ παροφςασ). Η πρωτότυπθ Τπεφκυνθ Διλωςθ
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που κα αποςταλεί μαηί με τα λοιπά ζγγραφα πρζπει να φζρει βεβαίωςθ του γνθςίου
υπογραφισ από τθν κατά νόμο αρμόδια αρχι (Αςτυνομία ι ΚΕΠ).
2. τοιχεία ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ (εταιρικό προφίλ
για Νομικά Πρόςωπα ι Βιογραφικό θμείωμα και Φορολογικά τοιχεία για Φυςικά
Πρόςωπα)
3. τοιχεία ςχετικά με τισ τεχνικζσ ι/και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ αναφορικά με:
 τθν εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ζργων των κατά περίπτωςθ κεματικϊν ενοτιτων
όπωσ περιγράφονται ςτθν ενότθτα Α του παρόντοσ
 κατάλογο πελατολογίου
 το απαςχολοφμενο προςωπικό (αρικμόσ, εξειδίκευςθ κλπ)
 τθν τιρθςθ προτφπων εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ
όπωσ περιγράφονται ςτθν αίτθςθ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ε περίπτωςθ υποβολισ αίτθςθσ από αλλοδαπζσ επιχειριςεισ κα πρζπει να ςυνοδεφονται
όλα τα ζγγραφα από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Η χριςθ των προςωπικϊν δεδομζνων τα οποία κα ςυλλεχκοφν με τθν παροφςα διαδικαςία
τελοφν υπό τθν προςταςία των διατάξεων του Ν.2472/1997 και θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ
για τθν εγγραφι ςτθ βάςθ δεδομζνων μπορεί να ανακλθκεί οποιαδιποτε ςτιγμι με απλι
διλωςθ προσ τθν Τπθρεςία.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο
τθσ παροφςασ εγγράφωσ με επιςτολι ςτο ΒΕΑ, Ακαδθμίασ 18 10671 Ακινα υπόψθ Σμιματοσ
Οικονομικοφ/Τπθρεςία Προμθκειϊν ι με τθλεομοιοτυπία ςτο φαξ: 210 3614726, ι με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ: goufa@acsmi.gr , με τθν ζνδειξθ «ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ
ΒΕΑ».
Η παροφςα Πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τπθρεςίασ www.acsmi.gr και ςτθν
ιςτοςελίδα www.diavgeia.gov.gr κατ ϋεφαρμογι του Ν.3861/2010 «Πρόγραμμα Διαφγεια».
Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΛΕΓΧΟΤ
Η διαδικαςία για τθν προεπιλογι των υποψθφίων ζχει ωσ εξισ:
1. Από τθν 3μελι Επιτροπι Προμθκειϊν ΒΕΑ ελζγχονται τα ςτοιχεία τθσ προςωπικισ
κατάςταςθσ των υποψθφίων, ϊςτε να διαςφαλίηεται ότι δεν ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο Β1 τθσ παροφςασ, και
βεβαιϊνεται θ αλικεια και ακρίβεια των δθλοφμενων ςτοιχείων (υπόδειγμα
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ τθσ παροφςασ).
2. Η ωσ άνω Επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό με το οποίο αποφαίνεται για τθν
αποδοχι ι τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ των αιτιςεων των υποψθφίων που ζχουν
υποβάλλει ελλιπι ςτοιχεία ι των οποίων τα υποβλθκζντα δεν ικανοποιοφν τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ.
3. Η εν λόγω Επιτροπι υποβάλλει το ωσ άνω πρακτικό ςτθν Διοικθτικι Επιτροπι του
Επιμελθτθρίου προσ ζγκριςθ.
4. Η ςχετικι απόφαςθ κοινοποιείται ςτον αιτοφντα και θ τυχόν εγγραφι του
καταχωρείται ςτο διαμορφοφμενο Ειδικό Μθτρϊο υμβοφλων-Εμπειρογνωμόνων και
Προμθκευτϊν του ΒΕΑ.
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Ε. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΣΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ
Η διαγραφι μζλουσ του Ειδικοφ Μθτρϊου λαμβάνει χϊρα:
Α) λόγω μθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεϊν του
Β) λόγω μθ ςυνδρομισ ενόσ εκ των προχποκζςεων εγγραφισ του ςφμφωνα με άρκρο Β τθσ
παροφςασ ι/και
Γ) μετά από ςχετικι αίτθςι του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΒΕΑ
ΠΑΤΛΟ ΡΑΒΑΝΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Α
Α1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ
Εξοπλιςμόσ Γραφείων (ενδεικτικά: μθχανζσ, φωτοτυπικά, ψθφιακζσ εκδόςεισ, θλεκτρονικά,
θλεκτρικά είδθ, ζπιπλα γραφείου)

Α2
Α3
Α4
Α5
Α6
Α7
Β
Β1

Β2
Β3

Γ
Γ1

Γ2

Η/Τ, Περιφερειακά και λοιπόσ εξοπλιςμόσ
Λογιςμικό
Αναλϊςιμα
Η/Τ,
Εκτυπωτϊν,
Μθχανθμάτων
φωτοαντιγραφικϊν, μθχανϊν βιβλιοδεςίασ
Γραφικι Υλθ
Είδθ κακαριότθτασ – Είδθ κουηίνασ – Σρόφιμα
Φωτοαντιγραφικό/Μθχανογραφικό χαρτί Α3 και Α4

τθλεομοιοτυπίασ

και

ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, υποςτιριξθ, ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ & λογιςμικοφ
(ενδεικτικά: ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ βάςεων δεδομζνων/πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων, τεχνικι υποςτιριξθ τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, ςυςτθμάτων
πυραςφάλειασ και κλιματιςμοφ, ςυντιρθςθ υδραυλικϊν και θλεκτρολογικϊν
εγκαταςτάςεων)
Εκπόνθςθ Μελετϊν-Ερευνϊν
Τπθρεςίεσ Εξειδικευμζνων υμβοφλων (ενδεικτικά για κζματα: καινοτομίασ,
ανάπτυξθσ-δικτφωςθσ-επικοινωνίασ, ζρευνασ αγοράσ, αξιοποίθςθσ ανκρωπίνων
πόρων, ζντυπεσ και θλεκτρονικζσ εκδόςεισ, προβολισ-προϊκθςθσ-διαφιμιςθσδθμοςιότθτασ, χωροταξικά-περιβαλλοντικά, χρθματοοικονομικά, αςφαλιςτικά,
νομικά)
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ
Οργάνωςθ
Εκδθλϊςεων-ςυνεδριάςεων-ςυςκζψεων
(ενδεικτικά:
Τπθρεςίεσ
διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων, ςυνεδριάςεων, ςυςκζψεων, παροχι catering-γευμάτωνεδεςμάτων,
Τπθρεςίεσ
φωτοαντιγράφθςθσ,
Μεταφράςεισ,
Διερμθνεία,
Μαγνθτοφϊνθςθ και απομαγνθτοφϊνθςθ πρακτικϊν, Οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ
και υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, Τπθρεςίεσ ταξιδίων/ζκδοςθσ ειςιτθρίων/ κρατιςεων ςε
ξενοδοχεία, μίςκωςθ μεταφορικϊν μζςων, Τπθρεςίεσ δθμοςίευςθσ προςκλιςεων,
προκθρφξεων διαγων
Γενικά Ζξοδα Λειτουργίασ (ενδεικτικά: Τπθρεςίεσ κακαριότθτασ χϊρων γραφείων,
Τπθρεςίεσ ταχυμεταφορϊν, Τπθρεςίεσ φφλαξθσ και αςφάλειασ παγίων
εγκαταςτάςεων και ςτάκμευςθσ οχθμάτων, Τπθρεςίεσ διακόςμθςθσ/άνκθ-φυτά)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ
ΑΙΣΗΗ
για εγγραφι ςτον κατάλογο
των υμβοφλων-Εμπειρογνωμόνων και Προμθκευτϊν
του Βιοτεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ακινασ (ΒΕΑ-Ν.Π.Δ.Δ.)
(ενδεικτικό κείμενο)
Ημερομθνία ……………………

Από

Προσ

(φυςικό ι νομικό πρόςωπο,
τοιχεία επικοινωνίασ, νόμιμθ εκπροςϊπθςθ)
ΕΠΩΝΤΜΙΑ:
ΔΙΕΤΘΤΝΗ:
ΣΗΛΕΦΩΝΟ:
ΦΑΞ:
E-MAIL:
ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ:

Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο
Ακινασ
Σμιμα Οικονομικό
Τπθρεςία Προμθκειϊν
Ακαδθμίασ 18, 106 71 Ακινα

Με τθν παροφςα εκδθλϊνω το ενδιαφζρον μου να εγγραφϊ ςτο Ειδικό Μθτρϊο υμβοφλωνΕμπειρογνωμόνων και Προμθκευτϊν του ΒΕΑ και ςυγκεκριμζνα για τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ
(αφορά εξειδικευμζνουσ υμβοφλουσ Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων):
α/α

Σομείσ & Πεδία Ενδιαφζροντοσ Επιςτημονικοφ Χαρακτήρα
(ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ)

1.

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2.

ΣΟΤΡΙΜΟ-ΠΟΛΙΣΙΜΟ

3.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
1. Κατάρτιςη
2. Απαςχόληςη
3. Εκπαίδευςη
4. Δομζσ
5. Κοινωνικά Ευπαθείσ Ομάδεσ

4.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

5.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟ
ΑΛΛΑΓΗ

6.

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ-ΕΡΕΤΝΑ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

7.

ΟΡΓΑΝΩΗ-ΔΙΟΙΚΗΗ-ΤΣΗΜΑΣΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ-ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ
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ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΕΝΑΧΟΛΗΗ
ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ, ΠΕΛΑΣΗ, ΤΝΟΠΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΠΟΟΣΟ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Ή
Με τθν παροφςα εκδθλϊνω το ενδιαφζρον μου να εγγραφϊ ςτον κατάλογο υμβοφλωνΕμπειρογνωμόνων και Προμθκευτϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθν κατθγορία ………………………………… του
Παραρτιματοσ Ι (αφορά Προμθκευτζσ).

Επιςυνάπτονται (κατά περίπτωςθ):
1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 ςχετικά με τθν προςωπικι μου κατάςταςθ
2. Εταιρικό Προφίλ
3. Βιογραφικό θμείωμα
4. Φορολογικά τοιχεία
5. τοιχεία ςχετικά με τεχνικζσ ι/και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ

6. Πρότυπα εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ

Ο/Η Δθλϊν/οφςα
…………………………..

Η αίτθςθ ςφραγίηεται και υπογράφεται
από τον ενδιαφερόμενο
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :

ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ

Ο – Ζ Όλνκα:

Δπώλπκν:

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:
Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:

Σει:

Σόπνο Καηνηθίαο:

Οδόο:

Αξηζ:

ΣΚ:

Γ/λζε Ζιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Δmail):

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

(3

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειώλω όηη:

1. Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζή κνπ είλαη πιήξεηο, αθξηβείο θαη αιεζείο
2. Γελ ππάξρεη ζε βάξνο κνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή
νξγάλωζε, δωξνδνθία, απάηε, λνκηκνπνίεζε εζόδωλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο.
3. Γελ ππάξρεη ζε βάξνο κνπ θαηαδίθε βάζεη απόθαζεο πνπ έρεη ηζρύ δεδηθαζκέλνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε
ηελ επαγγεικαηηθή δηαγωγή κνπ, γηα ηέιεζε ζνβαξνύ επαγγεικαηηθνύ παξαπηώκαηνο.
4. Γελ έρω ηεζεί ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο, εθθαζάξηζεο, παύζεο εξγαζηώλ, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή
πηωρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, θαη δελ ηειώ ζε αλάινγε θαηάζηαζε.
5. Γελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο κνπ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
πηωρεπηηθό ζπκβηβαζκό ή νπνηαδήπνηε άιιε παξόκνηα δηαδηθαζία.
6. Έρω εθπιεξώζεη ηηο αζθαιηζηηθέο θαη θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεώζεηο.
7. Αλαιακβάλω ηελ ππνρξέωζε λα παξάζρω ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα θαη βεβαηώζεηο εθόζνλ
δεηεζνύλ, ζην ΒΔΑ.
8. Δγώ θαη ε εηαηξεία ή ν θνξέαο πνπ εθπξνζωπώ, έρνπκε ιάβεη γλώζε ηωλ όξωλ έληαμεο ζην Δηδηθό
Μεηξών θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο θαη ηα απνδερόκαζηε (ΠΡΟΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΗ
ΑΗΣΖΔΗ ΦΤΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ)
9. Απνδέρνκαη όηη ην ΒΔΑ δύλαηαη λα επηβεβαηώζεη κε όπνην κέζν θξίλεη πξόζθνξν ηελ αθξίβεηα ηωλ
δεινύκελωλ ζηνηρείωλ
Ζκεξνκελία:

20

Ο – Ζ Γει.
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(Τπνγξαθή)
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