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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Πιερίας έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.2081/1992 περί του θεσµού των Επιµελητηρίων
(Φ.Ε.Κ.154/Α’/10-9-1992), όπως αυτός τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 23
του Ν.3419/2005 (Φ.Ε.Κ.297/Α’/6-12-2005).
2. Την µε αριθµό 333/1997 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τις εφαρµοστέες διατάξεις επί
προµηθειών των Επιµελητηρίων και περί εκούσιας και όχι υποχρεωτικής υπαγωγής των
τελευταίων στη διάταξη του άρθρου 38 του Π.∆.394/1996.
3. Το Π.∆.363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επαγγελµατικών και Βιοτεχνικών Επιµελητηρίων ως και Χρηµατιστηρίων Εµπορευµάτων,
προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών
πραγµάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» (Φ.Ε.Κ.150/Α’/2007).
4. Τα άρθρα 82 έως 85 του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των ∆απανών
του Κράτους και άλλες ∆ιατάξεις» (Φ.Ε.Κ.247/Α’/1995).
5. Το Π.∆.60 (Φ.Ε.Κ.64/Α’/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».
6. Το άρθρο 57 του Ν.4403/2016 (Φ.Ε.Κ.125/Α’) για την αναστολή ισχύος των διατάξεων του
Μέρους Β’ του Ν.4281/2014.
7. Την µε Αριθµ.5/Πρακ.∆Σ.13/30-11-2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Επιµελητηρίου Πιερίας.
Προκειµένου να προβεί στην σύναψη συνεργασίας µε σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών και
αντικείµενο σχετικό µε την οργάνωση και διαδικασία ενηµέρωσης και είσπραξης συνδροµών
από τα µέλη του

ΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόµενο, που πληροί τους όρους της παρούσας να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του
σύµφωνα µε τους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης, ως ακολούθως:
1. Αντικείµενο του έργου είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών στον τοµέα της οργάνωσης
και διαδικασίας ενηµέρωσης για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και είσπραξης συνδροµών από τα
µέλη του, τόσο του τρέχοντος έτους όσο και των παρελθόντων ετών.

2. Η διάρκεια της συνεργασίας, ο τρόπος και το ύψος της αµοιβής του συνεργάτη θα
καθοριστεί από την ∆.Ε. του Επιµελητηρίου.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες χώρας µέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
- Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από
αυτές (προκειµένου για άνδρες).
- Να µην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωµάτων.
- Να µην διώκονται για κακουργήµατα και να µην έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή
για τα αδικήµατα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παράβασης του
νόµου περί ναρκωτικών, µαστροπείας, λαθρεµπορίας, να µην τελούν υπό δικαστική
αντίληψη και απαγόρευση, οι έχοντες εµπορική ιδιότητα να µην τελούν υπό πτώχευση ή να
εκκρεµεί έκδοση απόφασης για πτώχευση.
- Να µην είναι υπόδικοι λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για
πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε.
- Να µην διώκονται και να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα ή πληµµέληµα από δόλο
για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω
των έξι µηνών.
- Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
- Να αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης µε δήλωσή τους στην Αίτηση
Υποψηφιότητας.
Προηγούµενη εµπειρία στον τοµέα της παρούσας θα ληφθεί υπόψη.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, στα
Επιµελητήριο Πιερίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου 9, 60134 Κατερίνη, τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (χορηγείται από το Επιµελητήριο Πιερίας).
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από ∆ηµόσια
Αρχή στην οποία να δηλώνει ότι πληρούνται οι αναφερόµενες παραπάνω προϋποθέσεις.
Η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιµελητηρίου διατηρεί το δικαίωµα να επιλέγει συνεργάτες από
αυτούς που θα υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, µέσα στη διαρκεια του 2017 ή να
αξιολογεί κατά την απόλυτη κρίση της όταν δεν πληροί κάποιος εξ αυτών τις προϋποθέσεις για
την επιλογή του ως συνεργάτη του Επιµελητηρίου.
Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί µε ευθύνη των υπηρεσιακών στελεχών του
Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας, στον ιστότοπο (website) του
Επιµελητηρίου, στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου που βρίσκεται έξω από το
επιµελητηριακό κτίριο και να δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο.
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