ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Όλες οι παρακάτω αναφορές και περιγραφές δεν είναι αποκλειστικές και εξαντλητικές αλλά ενδεικτικές.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Α.1. Εξοπλισμός Γραφείων και διακόσμηση
Αφορά στην προμήθεια γραφείων, καθισμάτων,βιβλιοθηκών και άλλων επίπλων απαραίτητων για τη
λειτουργία και τη συντήρηση των γραφείων της εταιρείας καθώς και εξοπλισμό διακόσμησης.
Α.2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός
Αφορά σε: α) ΗλεκτρονικούςΥπολογιστές και περιφερειακά, β) τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό,
όπωςτηλεφωνικό κέντρο, ασύρματοδίκτυο, κεραία, μικροφωνική εγκατάσταση και εξοπλισμός
τηλεδιάσκεψης, γ) μηχανές γραφείου,φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, εκτυπωτές, μηχανήματα
τηλεομοιοτυπίας, δ) φορητές μηχανέςεξοπλισμού γραφείου, ε) εποπτικό εξοπλισμό (προτζέκτορες,
τηλεοράσεις, ηχεία κ.λπ.) και στ) λοιπό εξοπλισμό που απαιτείται για την εύρυθμη και
αποτελεσματικήλειτουργία των γραφείων της εταιρείας.
Α.3. Λογισμικό
Αφορά σε λογισμικά που χρειάζεται να αναπτυχθούνή να αγορασθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε
προγράμματος και της εταιρείας όπως π.χ. λογιστικά συστήματαπαρακολούθησης δαπανών, διαχείρισης
βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων, ηλεκτρονικάπρωτόκολλα κ.ά.
Α.4.Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά έντυπα
Αφορά στην προμήθεια εξειδικευμένωνβιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, σε συνδρομές σε εφημερίδες,
περιοδικά, ηλεκτρονικό τύπο,ιστοσελίδες κ.ά.

Β. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β.1. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού
Αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρησηεξοπλισμού και λογισμικού που
χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων.Ενδεικτικές δράσεις: ανάπτυξη και
συντήρηση βάσεων δεδομένων, ανάπτυξη, συντήρηση καιεπέκταση τοπικών πληροφοριακών συστημάτων,
ανάπτυξη και υποστήριξη ιστοσελίδων, επισκευές,εγκατάσταση, αναβάθμιση και συντήρηση H/Υ,
περιφερειακών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καισυστημάτων, μηχανών γραφείου κ.λπ.
Β.2 Εκπόνηση μελετών
Αφορά στην εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσυνών καιερευνών για την υποστήριξη της υλοποίησης
συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ενδεικτική θεματολογία:μελέτες ανάλυσης κοινωνικοοικονομικής
κατάστασης συγκεκριμένωνπεριοχών, τοπικά σχέδιαανάπτυξης, έρευνες ανάπτυξης επιχειρηματικότητας,
βιωσιμότητας και δικτύωσης επιχειρήσεων,marketing και businessplans επιχειρήσεων και δικτύων
επιχειρήσεων, μελέτες ανάπτυξης συμβατικώνκαι εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σχεδίων μάρκετινγκ
τουρισμού, μελέτες προώθησης και διατήρησης της πολιτιστικήςταυτότητας της περιοχής, brandingκαι
δημιουργίας ταυτότητας, έρευνες για την αγροτική ανάπτυξη, μελέτες και έρευνες για την καινοτομία,
έρευνες για τη διάγνωση δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ειδικές κοινωνικέςομάδες, μελέτες για την
προώθηση των ίσων ευκαιριών και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας,μελέτες για την ανάπτυξη
δράσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Β.3 Υπηρεσίες συμβούλων
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένουςσυμβούλους σχετικά με την τεχνική, επιστημονική και
διοικητική υποστήριξη συγκεκριμένωνπρογραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μπορούν να
σχετίζονται με το σχεδιασμό, τηνυλοποίηση και τη διοικητική οργάνωση των προγραμμάτων, την
οικονομική/λογιστική διαχείριση καιτη νομική υποστήριξή τους, τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους, την
ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη και διάχυση της καινοτομίας κ.ά.
Β.4 Υπηρεσίες επικοινωνίας, δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών για δράσεις επικοινωνίας, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, προώθησης
πωλήσεων και μάρκετινγκ, δημιουργίας διακριτού σήματος, δημοσιότητας,προβολής, πληροφόρησης και
προώθησης συγκεκριμένων προγραμμάτων. Ενδεικτικά, οι υπηρεσίεςδύναται να αφορούν στην οργάνωση
εκδηλώσεων όπως συνέδρια, ημερίδες, ομάδες εργασίας, στηδημιουργία και αναπαραγωγή έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού δημοσιότητας και πληροφόρησης,ραδιοφωνική ή τηλεοπτική κάλυψη ή καταχωρίσεις
σε έντυπα ή και ηλεκτρονικά μέσα, διενέργειαεκδηλώσεων βράβευσης καλών πρακτικών ή ιδεών, σχεδιασμό
και υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας και ενεργειών προώθησης κ.α.
Β.5 Υπηρεσίες αξιολόγησης
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη διενέργεια εξωτερικώναξιολογήσεων καθώς και για την τεχνική
στήριξη εσωτερικών αξιολογήσεων για την εκτίμηση τηςαποτελεσματικότητας αλλά και της διαδικασίας
υλοποίησης των προγραμμάτων.
Β.6 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την πραγματοποίησηεπιμορφωτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων,
προγραμμάτων κατάρτισης που συνδέονταιμε την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων των προγραμμάτων,
δικαιούχων, επιχειρήσεων και ειδικών ομάδων στόχου όπως οι αγρότες, οι επιχειρηματίες κ.ά.
Β.7 Υπηρεσίες πιστοποίησης Ποιότητας και Διαχειριστικών Συστημάτων
Αφορά στην παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, αξιολόγησης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της
Ποιότηταςκαθώς και άλλως Συστημάτων Διαχείρισης (π.χ. Ασφάλειας Πληροφοριών, Προσωπικών
Δεδομένων, Τροφίμων, Περιβάλλοντος κ.ά.) κατά διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Γ.1 Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων
Αφορά σε προμήθειες ή/και υπηρεσίες που συνδέονταιμε τηνοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων,
συσκέψεων. Ενδεικτικά αναφέρονται: υπηρεσίεςδιοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων,
βραχυχρόνιες μισθώσεις αιθουσών,υπηρεσίες τροφοδοσίας, γευμάτων, υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης,
εκδόσεων, μεταφράσεις,διερμηνεία, μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών, οπτικοακουστικός
εξοπλισμός καιυπηρεσίες υποστήριξης, μεταφορά συμμετεχόντων με μισθωμένο μεταφορικό μέσο κάθε
είδους κλπ.
Γ.2 Μίσθωση εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
Ενδεικτικά
αναφέρονται:
Μίσθωση
οπτικοακουστικού
εξοπλισμού
και
εξοπλισμού
για
διερμηνεία,μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση πρακτικών και υπηρεσίες υποστήριξης, μίσθωση
μεταφορικώνμέσων, μεταφορές κ.λπ.
Γ.3 Γενικές λειτουργικές ανάγκες
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής κατηγορίες προμηθειών και υπηρεσιών:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών γραφείου όπως υλικά γραφικής ύλης, αναλώσιμων
ηλεκτρονικώνυπολογιστών, εκτυπωτών, μηχανημάτων τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών,
μηχανώνβιβλιοδεσίας, φωτοαντιγραφικό χαρτί κ.α.
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης.
Προμήθεια υλικών καθαριότητας και αναλώσιμων υλικών φιλοξενίας.
Υπηρεσίες ταχυμεταφορών.
Υπηρεσίες φωτοαντιγράφησης, εκτυπώσεων-εκδόσεων.
Υπηρεσίες μεταφράσεων, διερμηνείας.
Υπηρεσίες καθαριότητας χώρων γραφείων.
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.
Υπηρεσίες ιατρού εργασίας κα τεχνικού ασφαλείας.

Γ.4 Μετακινήσεις, Διαμονή και Φιλοξενία
Αφορά σε υπηρεσίες ή και προμήθειες που συνδέονται με ταέξοδα μετακίνησης και διαμονής των στελεχών
που απασχολούνται στην υλοποίηση συγκεκριμένωνπρογραμμάτων καθώς και άλλων εμπλεκόμενων στην
υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων όπωςπροσκεκλημένοι σε ημερίδες/συνέδρια, διερμηνείς/μεταφραστές,
ωφελούμενοι δράσεων κ.α.Πρόκειται για υπηρεσίες ταξιδιών / έκδοσης εισιτηρίων / κρατήσεων σε
ξενοδοχεία στην Ελλάδα ή στοεξωτερικό εφόσον ανατίθενται έναντι αμοιβής ή προμήθειας επί εισιτηρίων ή
παροχής σχετικώνυπηρεσιών.Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και υπηρεσίες ή/και προμήθειες που συνδέονται
με έξοδα φιλοξενίαςκαι δημοσίων σχέσεων ή εθιμοτυπίας.
Γ.5 Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Προσωπικού
Αφορά σε υπηρεσίες ή και προμήθειες που συνδέονται με τηνεκπαίδευση του προσωπικού της ΑΝΚΙ, που
απασχολείται στην υλοποίησησυγκεκριμένων προγραμμάτων, προκειμένου να αποκτήσουν απαιτούμενες
εξειδικευμένες γνώσεις,μέσω της συμμετοχής τους σε συνέδρια και/ή σεμινάρια στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Γ.6 Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις
Αφορά σε υπηρεσίες δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεωνδιαγωνισμών ή διακηρύξεων, ανακοινώσεων
στον Τύπο, ραδιοφωνικά ή τηλεοπτικά μηνύματα, ήκαμπάνιες ενημέρωσης και καταχωρήσεις σε έντυπα και
ηλεκτρονικά μέσα.
Γ.7 Υπηρεσίες λογιστικής, οικονομικής και νομικής υποστήριξης
Αφορά στην παροχή λογιστικής, οικονομικής και νομικής υποστήριξης για τις ανάγκες της εταιρείας στο
πλαίσιο της επιχειρησιακής της λειτουργίας καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.

Δ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικής φύσης
Δ.1 Υπηρεσίες υπηρεσιών για την υλοποίηση μελετών και έργων τεχνικής φύσης
Αφορά σε υπηρεσίες μελετητών τεχνικών έργων και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης, με ή χωρίς
μελετητικό πτυχίο. Ενδεικτικά αναφέρονται ειδικότητες όπως: Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανικούς
Πολεοδόμους – Χωροτάκτες, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τοπογράφους Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς,
Υδραυλικών και Λιμενικών έργων, Ηλεκτρολόγους Μηχανολόγους Μηχανικούς, Χημικούς, Χημικούς και
Μεταλλειολόγους Μηχανικούς, Οικονομολόγους, Γεωπόνους, Γεωλόγους, Δασολόγους & Γεωτεχνικούς,
Περιβαλλοντολόγους, Μηχανικούς Περιβάλλοντος & Βιολόγους, Πτυχιούχους Πληροφορικής, Κοινωνικούς
Επιστήμονες, Ιστορικούς, Αρχαιολόγους κ.ά.

