
 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ 
ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΧΝ 

ΤΜΒΑΔΧΝ (ΔΗΓΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ, ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ» 

 ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΒΑΔΙ ΒΔΛΣΙΣΗ ΥΔΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ – ΣΙΜΗ 

 

Αναθέηοςζα Απσή: Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Ν. Θεζζαινλίθεο Α.Δ. – Αλαπηπμηαθή 
Αλώλπκε Δηαηξία Ο.Σ.Α. 

Σαρ.Γ/λζε: Πινύησλνο 27, ΣΚ 54655 Θεζζαινλίθε, Διιάδα,  

Σειέθσλν: +30 2310 801075, fax: +30 2310 403593 

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε: aneth@aneth.gr 

Γηθηπαθόο Σόπνο: www.aneth.gr 

Πιεξνθνξίεο: Α. Λάζδα  

Ανηικείμενο ηηρ ζύμβαζηρ: είλαη ε πινπνίεζε ελόο ρεδίνπ Γξάζεο πνπ 
πεξηιακβάλεη:  

1. πκβνπιεπηηθή κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε αλαγθώλ, ηνλ πξνζσπηθό θαη 
επαγγεικαηηθό απνινγηζκό θαη ηελ θαηάξηηζε αηνκηθνύ ζρεδίνπ δξάζεο, 3 σξώλ 
γηα θάζε έλα από 60 σθεινύκελνπο (Κσδηθόο CPV: 85312300-2«Τπεξεζίεο 
ζπκβνπιεπηηθήο»). 

2. Πξνγξάκκαηα Καηάξηηζεο (3 ζπλνιηθά), γηα 20 σθεινύκελνπο ην θαζέλα, 
δηάξθεηαο 190 σξώλ γηα θάζε σθεινύκελν (Κσδηθόο CPV: 80500000-9 
«Τπεξεζίεο θαηάξηηζεο»), ζηα εμήο ζέκαηα: 

Ι. «ΔΝΑΡΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ» 

Ι. ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΞΑΓΩΓΔ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  

ΙΙΙ: ΔΝΑΡΞΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ 
ΑΓΡΟΓΙΑΣΡΟΦΗ 

3. Πηζηνπνίεζε από δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο δεμηνηήησλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ βάζεη αλαγλσξηζκέλσλ πξνηύπσλ (Κσδηθόο CPV: 
79132000-8 «Τπεξεζίεο πηζηνπνίεζεο»). 

Η Γξάζε απεπζύλεηαη ζπλνιηθά ζε 60 αλέξγνπο πνπ θαηνηθνύλ ζηελ εγθεθξηκέλε 
πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπ Σνπηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΣΑΠΣΟΚ/ΠΑΑ/ΔΠΑΛΘ πνπ 
πεξηιακβάλεη ηνπο Γήκνπο Λαγθαδά, Βόιβεο θαη ηκήκαηα ησλ Γήκσλ Ωξαηνθάζηξνπ, 
Θέξκεο, Θεξκατθνύ, Ππιαίαο-Υνξηηάηε θαη Γέιηα ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο. 

Η ύκβαζε απνηειεί ην Τπνέξγν «πκβνπιεπηηθή Δπαγγεικαηηθνύ 
Πξνζαλαηνιηζκνύ, Καηάξηηζε-Πηζηνπνίεζε» ηεο Πξάμεο «Καηάξηηζε Αλέξγσλ γηα 
ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ εγθεθξηκέλε πεξηνρή εθαξκνγήο 
ΣΑΠΣΟΚ/ΠΑΑ/ΔΠΑΛΘ ησλ Γήκσλ Λαγθαδά, Βόιβεο θαη ηκεκάησλ ησλ Γήκσλ 
Ωξαηνθάζηξνπ, Θέξκεο, Θεξκατθνύ, Ππιαίαο – Υνξηηάηε θαη Γέιηα ζην Ννκό 
Θεζζαινλίθεο», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Κεληξηθή 
Μαθεδνλία 2014-2020», κε βάζε ηελ Απόθαζε Έληαμεο κε αξ. πξση.: 6398/1-11-
2019 ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη 
έρεη ιάβεη θσδηθό ΟΠ: 5049002 (Κσδ. Απόθαζεο: 8104). 

Σόπνο Παξάδνζεο-Κσδηθόο: NUTS: EL522 

 

Πποεκηιμώμενη αμοιβή 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη θαηά αλώηαην όξην, ζην πνζό ησλ 
εμήληα επηά ρηιηάδσλ πεληαθόζηα εμήληα Δπξώ (67.560,00 €) ρσξίο Φ.Π.Α. H 
παξνρή ππεξεζηώλ επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο 
πξνζώπσλ (σο ππεξεζίεο ζηελά ζπλδεόκελεο κε ηελ θαηάξηηζε) απαιιάζζνληαη 
από ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηβ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
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άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 2859/2000 θαη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4346/2015 (ΦΔΚ Α' 152/20-
11-2015). 

Η ζύκβαζε επηκεξίδεηαη σο εμήο: 

 πνζό πελήληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εμήληα επξώ (54.060,00€) αθνξά θαηά 
αλώηαην όξην, ζηηο ππεξεζίεο θαηάξηηζεο, 

 πνζό έμη ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ επξώ (6.300,00€) αθνξά, θαηά αλώηαην όξην, ζηηο 
ππεξεζίεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο 

 πνζό εθηά ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξώ (7.200,00 €) αθνξά, θαηά αλώηαην όξην, 
ζηηο ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

Η παξνύζα δηαθήξπμε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα θαη νη πξνζθνξέο 

ππνβάιινληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, κόλν γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ 

ππεξεζηώλ ζπκβνπιεπηηθήο, θαηάξηηζεο θαη πηζηνπνίεζεο θαη γηα ηα ηξία 

Πξνγξάκκαηα.  

Κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ ύμβαζηρ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο.  

Υπονική διάπκεια ύμβαζηρ: Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη εννιά (9 μήνερ) θαη 

νξίδεηαη από ηελ επόκελε ηεο ππνγξαθή ηεο 

Νομικέρ, οικονομικέρ, σπημαηοοικονομικέρ και ηεσνικέρ πληποθοπίερ 

Ππόζβαζη ζηα Έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ: Πιήξεο, Άκεζε θαη δσξεάλ πξόζβαζε 
ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ 
(Δ..Η.ΓΗ.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov θαη ζην site  
www.aneth.gr 

Απαιηούμενερ Δγγςήζειρ:  

Δγγύεζε πκκεηνρήο: Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη ζε πνζνζηό 
2% ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο.  

Δγγύεζε Καιήο εθηέιεζεο: Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηνπ 
δηαγσληζκνύ, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο 
αμίαο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ.  

Γικαιούμενοι ςμμεηοσήρ: ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη 

λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ ή λνκηθώλ 

πξνζώπσλ πνπ αζθνύλ δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο  ζύκβαζεο θαη 

παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

Αποκλειζμόρ ςποτηθίυν: Οη αλαζέηνπζεο αξρέο απνθιείνπλ έλαλ νηθνλνκηθό 

θνξέα από ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο γηα ηνπο ιόγνπο όπσο 

απηνί αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/16 (άξζξν 57 παξ.1 έσο 6 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ).  

Τποβολή πποζθοπών-Πποθεζμίερ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη 21-5-2020 θαη ώξα 

14.00 πνπ νξίδεηαη σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα, ύζηεξα από θαλνληθή 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

πξνθήξπμεο ηεο ζύκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗ. 

Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή 

πξνζθνξέο πνπ αθνξνύλ ηκήκα ησλ πεξηγξαθόκελσλ ππεξεζηώλ, νη νπνίεο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο  

Υπημαηοδόηηζη: Η ζύκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν (ΔΚΣ) θαη από εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ.  

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη 

δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα ελλέα (9) κελώλ από ηελ επόκελε 

ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή  

http://www.aneth.gr/


Γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ν α/α ζςζηήμαηορ ζηο ΔΗΓΗ είναι 89996. 
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