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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 
Λαμία, 18 Ιουλίου 2019 
Αριθμ. Πρωτ.:2354 

Ταχ. Διεύθυνση : Λ. Καλυβίων  2, Λαμία                                                                   
Ταχ. Κώδικας    : 351 32 
Πληροφορίες    : Γ. Γουργιώτης 
Τηλέφωνο         : 2231354719 
Τηλεομοιότυπο  : 2231354720 
Δ/νση ηλ. ταχ.  : g.gourgiotis@1183.syzefxis.gov.gr 

 
 

ΠΡΟΣ :  
Οικονομικούς Φορείς 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 
5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας  στην 
“Παροχή κλαδικών δεδομένων αγοράς” στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πράξης, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που αποτυπώνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα.  
 

Αριθμός έγκρισης δαπάνης  2350/  18.7.2019 Απόφαση Προέδρου ΠΤΑ ΠΣΕ 

Προϋπολογισμός δαπάνης Δεκαπέντε  χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

CPV 79310000-0 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση 

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Καταληκτική ημερομηνία 
κατάθεσης προσφορών 

 Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 

Διάρκεια ισχύος προσφορών Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της υποβολής προσφοράς 

 
 

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Περιφερειακό Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας στην 
διεύθυνση (URL): http://www.pta.stereahellas.gr 
 
 
1. Αντικείμενο της υπηρεσίας 

Αντικείμενο της δαπάνης είναι η παροχή κλαδικών δεδομένων αγοράς για τους κορυφαίους κλάδους 
της ΠΣτΕ σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας, όπως έχουν προκύψει από την Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης, RIS3. Οι προτεραιότητες είναι οι κάτωθι: 

 Αγρο – διατροφή 
 Βιομηχανία της εμπειρίας 
 Μέταλλο και μεταλλικά προϊόντα  
Τελικό παραδοτέα αποτελεί η σύνταξη και υποβολή μελέτης που θα έχει στόχο την παροχή των 

βασικών οικονομικών και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε κλάδου ενδιαφέροντος (που 
εντάσσεται στις προτεραιότητες την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΣτΕ -  RIS3), έτσι ώστε να 
αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση και οι βασικές τάσεις του.  

Η λεπτομερής περιγραφή του Αντικειμένου της δαπάνης περιλαμβάνεται στο  παράρτημα της 
παρούσης.  

http://www.pste.gov.gr/
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με κ.α: 2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ 5003707 στο Επ. Πρόγραμμα 
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020», Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ 2)  “Παρέμβαση-υποστήριξη” και ειδικότερα Π2.2 
"Υπηρεσίες καταγραφής αναγκών υποστήριξης - Υπηρεσίες Παρέμβασης"  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες. 
 

2. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ή ενώσεις αυτών των 
προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο 
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
για την παροχή υπηρεσίας εξειδικευμένης υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς 

Ελλάδας στην “Παροχή κλαδικών δεδομένων αγοράς” στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο 
Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Επωνυμία  

Ταχυδρομική Διεύθυνση  

Τηλέφωνο & Τηλεομοιότυπο   

Δ/νση ηλεκτρ. ταχυδρομείου  

 
Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχτεί από το πρωτόκολλο ή την 

γραμματεία».  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης 

Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας (Λ. Καλυβίων 2 – Τ.Κ.35132). 
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ανωτέρω διεύθυνση προσωπικώς ή δια εκπροσώπου 

και ταχυδρομικώς επί αποδείξει. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 
 
Ο φάκελος κάθε Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους ανεξάρτητους (2) δύο 

 
 

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
 

Α.Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»    
Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» του ενδιαφερομένου πρέπει να περιέχει τα εξής:   

α) Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το 
απασχολούμενο προσωπικό ώστε να  αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, 
ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.  

β) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου επαγγελματικού μητρώου.  
γ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της 

προσφοράς τους  δεν έχουν καταδικαστεί  με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως 
αυτά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και 
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.   

δ) Πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν τελούν υπό πτώχευση.   
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Παρατήρηση: 

Έναντι των (β), (γ) και (δ) μπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση  στην οποία θα δηλώνονται τα 
ακόλουθα: 

i.  Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν απο τους λόγους που 
παρατίθεται στο άρθρο 73 & 74 του Ν. 4412/2016. 

ii. Έχω καταβάλλει φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής). 
iii. Δεν τελώ σε πτώχευση και οτι δεν τελώ σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού. 
iv. Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  
v. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά μου. 
vi. Δεν βρίσκομαι σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά 
μέσα. 

vii. Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

viii. Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου 
νόμου. 

ix. Δεν επιχειρώ να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

x. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. 
xi. Ότι έλαβα γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης και τους αποδέχομαι πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως. 
 
ε)  Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  
στ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:  Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα 

τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου 
και η τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους.  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία.   

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται για 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:  
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες:  
 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η 
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 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να 
προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης  ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ   

Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης:  
  
 Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού  

ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ):  
 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν 

τροποποίησης   ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ  
Για τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες:  
 Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και τυχόν 

τροποποίησης   
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:  
 Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

  
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα.  
Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:  
α)Εφόσον πρόκειται για δημόσια έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και  
β)Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

αντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
Σημειώνεται ότι για τα δικαιολογητικά (γ) και (δ) εάν η κατάθεση εντός της οριζόμενης με την 

παρούσα πρόσκληση καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών δεν είναι δυνατή, 
μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί 
υπό τις εν λόγω καταστάσεις  και στη συνέχεια θα πρέπει να  προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
πριν την υπογραφή της συμβάσεως.  

Η Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ υποβάλλεται:  αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε, O.E. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,  ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

 
Β.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει είναι σφραγισμένος και να περιλαμβάνει την 
συνολική οικονομική προσφορά  για την παροχή της υπηρεσίας, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και 
αριθμητικώς, σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον 
προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.    

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη 
ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί 
στην προσφορά του διαγωνιζόμενου.  
 

3. Ισχύς προσφορών 
Ο υποψήφιος ανάδοχος µε την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον  

προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα µε την προσφορά του και τους όρους 
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 
ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί 
να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. Προσφορά που θα υπερβαίνει την 
προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπηρεσίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση ιδιαίτερα 
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χαμηλών οικονομικών προσφορών δύνανται να ζητηθούν εγγράφως οι όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.4412/2016 προκειμένου να κριθεί το αποδεκτό ή μη 
της ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς.          
 
Συνημμένα: 
Παράρτημα - Περιγραφή του Αντικειμένου 
Εσωτερική Διανομή: 
1) Χρονολογικό αρχείο 
2) Φ. Δράσης 
 
 

 
 
  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΟΥ ΠΤΑ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 

 
 
 
 
 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Περιγραφή του Αντικειμένου 

 

Αντικείμενο της δαπάνης είναι η παροχή κλαδικών δεδομένων αγοράς για τους κορυφαίους κλάδους 
της ΠΣτΕ σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας, όπως έχουν προκύψει από την Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης, RIS3. Οι προτεραιότητες είναι οι κάτωθι: 

 Αγρο – διατροφή 

 Βιομηχανία της εμπειρίας 

 Μέταλλο και μεταλλικά προϊόντα  

Τελικό παραδοτέα αποτελεί η σύνταξη και υποβολή μελέτης που θα έχει στόχο την παροχή των 
βασικών οικονομικών και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε κλάδου ενδιαφέροντος (που 
εντάσσεται στις προτεραιότητες την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΣτΕ -  RIS3), έτσι ώστε να 
αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση και οι βασικές τάσεις του.  

 

 

Συνοπτική παρουσίαση περιεχομένου 

Η μελέτη θα έχει στόχο την παροχή των βασικών οικονομικών και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του 
εκάστοτε κλάδου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα κατάσταση και οι βασικές 
τάσεις του. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί για την Στερεά Ελλάδα σε διψήφιο περιφερειακό επίπεδο 
NUTS 2.  

Ο κάθε εξεταζόμενος κλάδος θα ταυτίζεται στο μέγιστο δυνατό με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας, 
έτσι όπως αυτές προκύπτουν από την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3, ήτοι:  

 Αγρό – διατροφή 

 Βιομηχανία της εμπειρίας 

 Μέταλλο και μεταλλικά προϊόντα 

 

(α) Βασικά οικονομικά μεγέθη αγοράς  

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται στοιχεία της αγοράς όπως (ανάλυση σε μονοψήφιο επίπεδο NACE Rev. 2): 

- Προϊόν Κλάδου (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία)  

- Επενδύσεις (Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) 

 

(β) Βασικά μεγέθη απασχόλησης  

Ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται στοιχεία της αγοράς εργασίας όπως (ανάλυση σε διψήφιο κλαδικό 
επίπεδο NACE Rev. 2 και διψήφιο επίπεδο περιφέρειας ΝUTS 2): 

- Επίπεδα απασχόλησης  

- Αριθμός επιχειρήσεων  

- Κόστος εργασίας 

- % μεταβολής απασχόλησης 
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(γ) Ειδικά στοιχεία ανάλογα με τον κλάδο ενδιαφέροντος 

Αξιοποίηση λοιπών σχετικών ειδικών και ad hoc μελετών και στοιχείων βάσει διαθεσιμότητας για τον κάθε 
κλάδο ενδιαφέροντος. 

Ενδεικτικά για τον κλάδο του τουρισμού, θα παρουσιάζονται τα επιπλέον στοιχεία (ανάλυση σε διψήφιο 
περιφερειακό επίπεδο NUTS 2): 

- Αριθμός καταλυμάτων (ανά είδος καταλύματος) 

- Στοιχεία αφίξεων (ανά είδος καταλύματος) 

- Διανυκτερεύσεις 

- Στοιχεία πληρότητας  

 

Κλάδοι δραστηριοτήτων 

Η παροχή κλαδικών δεδομένων αγοράς θα αφορά κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους κλάδους επιχειρήσεων 
στην Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας: 

  Αγρό – διατροφή 

01  Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες    

02  Δασοκομία και υλοτομία 

03  Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

10  Βιομηχανία τροφίμων 

11  Ποτοποιία    

  Βιομηχανία της εμπειρίας 

55  Καταλύματα                

77.21  Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών 

79.12  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 

93.21  Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων 

32.10  Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών   

 Μέταλλο και μεταλλικά προϊόντα 

07  Εξόρυξη μεταλλευμάτων 

24  Παραγωγή βασικών μετάλλων 

25  Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 

 Καθαρές – Πράσινες Τεχνολογίες 

35  Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 

  

26  Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

 

Χρονοδιάγραμμα Έργου 

Το έργο έχει χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών από την υπογραφή της  σύμβασης.  
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