
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»  

(κωδ.  ΟΠΣ 6077555) 
 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακή Εταιρία Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. 
Ταχ.Δ/νση: Πλούτωνος 27, ΤΚ 54655 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,  
Τηλέφωνο: +30 2310 801075, fax: +30 2310 403593 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: aneth@aneth.gr 
Δικτυακός Τόπος: www.aneth.gr 
Πληροφορίες: Κ. Τζικοπούλου  
Αντικείμενο της σύμβασης: είναι η υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης που 
περιλαμβάνει: 
1. Συμβουλευτική με στόχο τη διερεύνηση αναγκών, τον προσωπικό και 
επαγγελματικό απολογισμό και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης, 3 ωρών για 
κάθε ένα από 45 ωφελούμενους και επιπλέον ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής 
επιχειρηματικότητας για κοινωνικές επιχειρήσεις για 15 ωφελούμενους (Κωδικός CPV: 
85312300-2«Υπηρεσίες συμβουλευτικής»). 
2. Προγράμματα Κατάρτισης (3 συνολικά), για 15 ωφελούμενους το καθένα, 

(Κωδικός CPV: 80500000-9 «Υπηρεσίες κατάρτισης») στα εξής θέματα: 
Ι. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ 
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, διάρκειας 200 ωρών (130 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 70 
ώρες πρακτική άσκηση). 
ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, διάρκειας 250 ωρών θεωρητικής κατάρτισης. 
ΙΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, διάρκειας 
260 ωρών (200 ωρών θεωρητικής κατάρτισης και 60 ωρών πρακτικής άσκησης) 

3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης δεξιοτήτων και 
επαγγελματικών προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων (Κωδικός CPV: 
79132000-8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης»). 
 
Η Δράση απευθύνεται συνολικά σε 45 ανέργους που κατοικούν στην εγκεκριμένη 
περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που 
περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα του Νομού 
Θεσσαλονίκης. 
Η Σύμβαση αποτελεί το Υποέργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» της Πράξης «Κατάρτιση 
Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, για την ένταξη τους στην 
τοπική αγορά εργασίας ή/και τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην 
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει το Δήμο 
Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με βάση 
την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.: 3309/19-6-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ: 
5067555.  
Τόπος Παράδοσης-Κωδικός: NUTS: EL522 
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Προεκτιμώμενη αμοιβή 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο, στο ποσό των εξήντα 
μία χιλιάδων είκοσι Ευρώ (61.020,00 €) χωρίς Φ.Π.Α. H παροχή υπηρεσιών 
επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης προσώπων (ως 
υπηρεσίες στενά συνδεόμενες με την κατάρτιση) απαλλάσσονται από ΦΠΑ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του 
Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 
Η σύμβαση επιμερίζεται ως εξής: 
− ποσό πενήντα ενός χιλιάδων εβδομήντα πέντε ευρώ (51.075,00€) αφορά κατά 

ανώτατο όριο, στις υπηρεσίες κατάρτισης, 
− ποσό πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (5.445,00€) αφορά, 

κατά ανώτατο όριο, στις υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής 
− ποσό τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) αφορά, κατά ανώτατο 

όριο, στις υπηρεσίες πιστοποίησης της παρούσας διακήρυξης. 
Η παρούσα διακήρυξη δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και οι προσφορές υποβάλλονται, 
επί ποινή αποκλεισμού, μόνο για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών 
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης και για τα τρία Προγράμματα.  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  
Χρονική διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης είναι εννιά (9 μήνες) και 
ορίζεται από την επόμενη της υπογραφή της 
Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες 
Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Πλήρης, Άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov και στο site  
www.aneth.gr 
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:  
Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 
2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  
Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του 
διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  
Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και 
νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών 
προσώπων που ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της  σύμβασης και 
παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 
Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό 
φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους όπως 
αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), όπως ισχύει.  
Υποβολή προσφορών-Προθεσμίες 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 26-2-2021 και ώρα 
14.00 που ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ύστερα από κανονική 
προθεσμία είκοσι εννιά (29) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές 
που αφορούν τμήμα των περιγραφόμενων υπηρεσιών, οι οποίες απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες  
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Χρηματοδότηση: Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 
τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική  
Για την υποβολή προσφοράς ο α/α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 105570. 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., 
 
 
 

Θωμάς Βράνος 
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