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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Βόλος, 28/06/2021 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ     Αρ. Πρωτ.: 2155 

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό       

Ταχ. Δ/νση:  Δημητριάδος 176-Βόλος 

Τ.κ.       :  38221 

Πληροφορίες: Μαρία Καραγιάννη     

Τηλέφωνο :  2421094700 (εσωτ. 4)   Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 

E-mail :  oikonomiko@cci-magnesia.gr   οικονομικό φορέα 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Σύνταξη επιχειρηματικής μελέτης (business plan) για τις  

προοπτικές σύστασης κεφαλαιουχικής εταιρείας παροχής  

μικροπιστώσεων στα πλαίσια του Ν. 4701/2020 καθώς και τις 

προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύστασης.  

 

       Το Επιμελητήριο Μαγνησίας, Ν.Π.Δ.Δ., προκειμένου να προβεί στην 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη «Σύνταξη επιχειρηματικής μελέτης 

(business plan) για τις προοπτικές σύστασης κεφαλαιουχικής εταιρείας 

παροχής μικροπιστώσεων στα πλαίσια του Ν. 4701/2020 καθώς και τις 

προϋποθέσεις και τη διαδικασία σύστασης» µε τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017) «Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

2. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων……..».  

4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό 

και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄).  

7. Την Κ.Υ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης». 
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8. Την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητήριου Μαγνησίας με 

αριθμό 22/17.05.2021 και 23/24-5-2021. 

9. Την με αριθ. πρωτ. 1766/2021 (ΑΔΑ ΩΗ1Δ469ΗΛΝ-7ΦΝ και ΑΔΑΜ 

21REQ008664749) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και 

10. Τον α/α 175 αριθμό καταχώρησης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων της Υπηρεσίας. 

 

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

 

Όπως καταθέσουν οικονομικές προσφορές, για την παροχή των παρακάτω 

αναφερομένων υπηρεσιών: 

 

Είδος/Αντικείμενο Ποσότητα 

Σύνταξη επιχειρηματικής μελέτης (business 

plan) για τις προοπτικές σύστασης 

κεφαλαιουχικής εταιρείας παροχής 

μικροπιστώσεων στα πλαίσια του Ν. 4701/2020 

καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 

σύστασης 

1 

Κωδικός Εξόδων 9761 

Ενδεικτικός 

προϋπολογισμός 

5.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

4.032,26 € πλέον ΦΠΑ. 

CPV 79314000-8 

 

Κριτήριο ανάθεσης/κατακύρωσης:  
Η πλέον συµφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 

στο σύνολο του Προϋπολογισμού για τις ίδιες παρεχόμενες υπηρεσίες. Η 

προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Διοικητικής 

Επιτροπής του Επιμελητηρίου. 

 

Διάρκεια της σύμβασης: Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών, από 

την ημερομηνία υπογραφής της.  

 

Περιεχόμενο Προσφοράς: 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν : 

 Οικονομική προσφορά 

 Χρονική διάρκεια σύμβασης 

 

Τιμές προσφοράς: Οι τιμές της προσφοράς θα δοθούν σε ΕΥΡΩ (€) και θα 

αναγράφουν ξεχωριστά την καθαρή αξία προ ΦΠΑ, τον ΦΠΑ και την 

συνολική αξία.  

 

Ισχύς Προσφοράς: Για δύο (2) μήνες από την παραλαβή της από την 

Υπηρεσία. Στην προσφορά που θα κατατεθεί θα πρέπει να αναγράφεται ο 

χρόνος ισχύος της προσφοράς.  
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Δικαιολογητικά Προσφοράς: 

1. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό ή για 

οποιανδήποτε χρήση εκτός από είσπραξη χρημάτων. 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό / δημοπρασία 

(εκτός είσπραξης χρημάτων). 

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου.  

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης του νομικού προσώπου. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι : 

 τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και ακριβή,  

 ότι δεσμεύονται για την τιμή και τους όρους παροχής και πληρωμής,  

 ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς, τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,  

 ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 

πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, 

 μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός 

φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του σύμφωνα με τα 

οριζόμενα του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την 

συμμετοχή τους σε διαγωνισμό και τα δικαιολογητικά αυτά θα 

προσκομιστούν με ποινή αποκλεισμού κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την 

ολοκλήρωση του έργου και την οριστική παραλαβή του συνόλου των 

προσφερομένων υπηρεσιών και την κατάθεση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι τυχόν νόμιμες κρατήσεις. 

 

Δικαιώματα Αναθέτουσας Αρχής: Το Επιμελητήριο Μαγνησίας διατηρεί το 

αναφαίρετο δικαίωμα αναβολής ή ματαίωσης της πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς για οιονδήποτε λόγο καθώς και στη μη σύναψη της σύμβασης 

εφόσον κριθεί ότι οι οικονομικές προσφορές δεν είναι κατάλληλες ή 

συμφέρουσες. 

 

Υποβολή Προσφοράς: Κατάθεση προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι 

και την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00΄ στα γραφεία του 

Επιμελητηρίου Μαγνησίας Δημητριάδος 176, 1
ος

 όροφος, τ.κ. 38221, Βόλος. 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο τηλ. 2421094700 (εσωτ. 4 – αρμόδια κα Μαρία 

Καραγιάννη). Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή 

διεύθυνση www.cci-magnesia.gr του Επιμελητηρίου Μαγνησίας και στο 

ΚΗΜΔΗΣ. 

Ο Πρόεδρος 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ 

http://www.peartas.gov.gr/



