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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
 

Ταχ. Δ/νση: Μ. Μουσούρου, αρ. 15,  
 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
Πληροφ: Χ. Μπίλιος, Κ. Ρουσάκη 
Τηλέφωνο: 2813 410137, 171 
e-mail: cbilios@crete.gov.gr
 krousaki@crete.gov.gr 

ΑΔΑΜ: 

                Ηράκλειο,       05 -08-2022 

               Αρ. πρωτ.:       235990 

 

ΠΡΟΣ:   

1. FCNC-Financial Advisors,           

Πανεπιστημίου 58, 10678, Αθήνα,            

+30 2103803555, Υπόψη κ. Παπαδάκου 

hpapadakou@fcnc.gr  

2.  Business Concept SA,            

Αναγεννήσεως 7-9 Κτίριο Β 143 42 Ν. 

Φιλαδέλφεια, +30 210 94 80 870,        

Υπόψη κ. Τσάκωνα t.tsakonas@bc.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 

«ΕΞΑΝΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 

 

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι, 
 
Η Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας (ΔΑΠΟΕ),  έχει προγραμματίσει και 
διενεργεί μια σειρά δράσεων και εκπόνησης μελετών/έρευνών,  οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο νησί μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και της 
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3Crete κατά την επόμενη ΠΠ 2021-2027. 
 
Για αυτό το λόγο υπάρχει άμεση ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΞΑΝΤΕ ΜΕΛΕΤΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα 
με το συνημμένο αρχείο Τεχνικής Έκθεσης, π/υ 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 
 
Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε σχετική οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο 
πρότυπο, μαζί με μια Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας σας: 
 
i. Δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 
ii. Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 
iii. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του. 
iv. Δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (147 Α΄) 
v. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 
vi. Δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα 
με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της 
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Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με 
αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022 (σχετικές πληροφορίες 
έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ απ. 3697/6-7-2022, ΑΔΑ 69Η3ΟΞΤΒ-ΠΚΣ). 
vii. Ότι έλαβε πλήρη γνώση της Α.Π. 208567/14-07-2022 Τεχνικής Έκθεσης και αποδέχεται πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη τις προδιαγραφές για την εκτέλεση του συνόλου του αντικειμένου. 
 
Τέλος, παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν άμεση ανταπόκριση σας, εντός το πολύ 8 
ημερών, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προχωρήσει σε επόμενες σχετικές ενέργειες. 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2813 410137 
Ευχαριστούμε, 

 
 
 

   Η Αν. Διευθύντρια  

    

    

   ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤΙΚΑ 




