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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΡΕΒΕΖΑ 

 
Προκθρφςςει ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

Εξατομικευμζνθσ υμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ, Πρακτικισ άςκθςθσ και Πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων. 

Σο ζργο απευκφνεται ςε 41 ςυνολικά ωφελοφμενουσ, άνεργουσ εγγεγραμμζνουσ ςτον ΟΑΕΔ, απόφοιτοι 

τουλάχιςτον υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, ςτθν Περιφζρεια Θπείρου με ςκοπό αφενόσ τθν ενίςχυςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ ικανότθτασ και αφετζρου τθν εργαςιακι τουσ επανζνταξθ.  Θ ςφμβαςθ εντάςςεται και 

αφορά το Τποζργο 3, τθσ Πράξθσ με τίτλο «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω 

υμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Πρζβεηασ» με 

Κωδικό ΟΠ 5074756, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020» με βάςθ τθν 

απόφαςθ ζνταξθσ με Αρ. πρωτ. 313-16/02/2022τθσΕ.Τ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΘΠΕΛΡΟΤ (ζτςι όπωσ τροποποιικθκε με 

τθν αρ.πρωτ. 322/6-2-2023 Απόφαςθ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 27 του ν. 4412/16, 

κακϊσ και του άρκρου 59 του ν. 4412/16. 

  
1. Αναθζτουςα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ 

Διεφκυνςθ: Γ.ΕΦΕΡΘ 3 , ΠΡΕΒΕΗΑ                     
Σθλζφωνο: 2682029414 E-mail: info@prevezachamber.gr 

2. Σίτλοσ: «Ενζργειεσ υμβουλευτικήσ, Κατάρτιςησ και Πιςτοποίηςησ Δεξιοτήτων»  
3. Τπηρεςίεσ: 

• Εξατομικευμζνθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ςε 41 ωφελοφμενουσ (CPV): 79414000-9 (Τπθρεςίεσ 
παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ) 

• Κεωρθτικι Κατάρτιςθ (280 ϊρεσ) για τθ ςυμπλιρωςθ και τθν ενίςχυςθ των γνϊςεων  ςε 41 
ωφελοφμενουσ και Πρακτικι Άςκθςθ των ωφελοφμενων  (120 ϊρεσ) (CPV): 80530000-8 (Τπθρεςίεσ 
Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ). 

• Πιςτοποίθςθ ςε 41 ωφελοφμενουσ - (CPV): 79132000-8 (Τπθρεςίεσ Πιςτοποίθςθσ) 
4. Θ προκιρυξθ αφορά Δημόςια φμβαςη Παροχήσ Τπηρεςιών 
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5. Περιγραφή – αντικείμενο τησ ςφμβαςησ: Αντικείμενο τθσ του ζργου, ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ 
«Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των ανζργων μζςω υμβουλευτικισ, Κατάρτιςθσ και Πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και 
δεξιοτιτων ςτθν περιοχι εφαρμογισ τθσ τρατθγικισ ΣΑΠΣοΚ – ΕΚΣ του Leader τθσ ΕΣΑΝΑΜ Α.Ε», είναι θ 
απόκτθςθ και διεφρυνςθ επαγγελματικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων από ανζργουσ, θ απόκτθςθ ςχετικισ 
πιςτοποίθςθσ ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςε κλάδουσ τθσ 
περιφερειακισ οικονομίασ με αναπτυξιακι δυναμικι και προοπτικζσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και θ παροχι 
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ με ςτόχο τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ προοπτικισ για ζνταξι τουσ ςτθν αγορά 
εργαςίασ. 

6. υνολικόσ προχπολογιςμόσ: 
127.756,00 € χωρίσ Φ.Π.Α. 
0,00 € Φ.Π.Α. (24%)  
127.756,00,00€ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ 

8.  Διάρκεια ςφμβαςησ: Από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και για 8 Μινεσ.   
9. Απαιτοφμενεσ εγγυήςεισ: Θ προςφορά πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από 

Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ςε ευρϊ (€), το φψοσ τθσ οποίασ πρζπει να ανζρχεται ςτο 2% 
του προχπολογιςμοφ προ Φ.Π.Α. ιτοι: 2.555,12€ 

10. Βαςικοί όροι χρηματοδότηςησ: Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ε.Τ.Δ. Ε.Π. 
ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΘΠΕΛΡΟΤ, Κωδ5074756. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ 
Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. Ζργου  2022ΕΠ01810000). Θ ςφμβαςθ αντιςτοιχεί ςτο Τποζργο 3 ςτο 
πλαίςιο τθσ Πράξθσ με τίτλο «Αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των ανζργων, θλικίασ 24-69, μζςω υμβουλευτικισ, 
Κατάρτιςθσ και Πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Πρζβεηασ» με Κωδικό 
5074756, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ιπειροσ 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ 
ζνταξθσ με Αρ. πρωτ. 313-16/02/2022 τθσ Ε.Τ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΘΠΕΛΡΟΤ, ζτςι όπωσ τροποποιικθκε με τθν 
αρ.πρωτ.322/6-2-2023 Απόφαςθ. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ), ςτα πλαίςια του «Ιπειροσ 2014-2020»  και από  εκνικοφσ πόρουσ του ΠΔΕ. 

11. Διάθεςη εγγράφων – ςτοιχείων του διαγωνιςμοφ: Διεφκυνςθ Φορζα: ΕΠΛΜΕΛΘΣΘΡΛΟ ΠΡΕΒΕΗΑ 
Διεφκυνςθ: εφζρθ 3, ΠΡΕΒΕΗΑ   Σθλζφωνο: 2682029414 E-mail: info@prevezachamber.gr 
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται 
μζςω  του ΕΘΔΘ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΘΔΘ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι 
Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΘΔΘ. Επίςθσ το ςφνολο των τευχϊν του διαγωνιςμοφ κα βρίςκονται 
αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα και ςυγκεκριμζνα ςτθ διεφκυνςθ: www.prevezachamber.gr   

12. Χρόνοσ, τόποσ και γλώςςα υποβολήσ των προςφορών: Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί θλεκτρονικά ςτθ 
Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ.. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν:  
27/03/2023 και ώρα 14 : 00. Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ 
θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ιτοι 31/03/2023 και ώρα  10: 00  

13. Γλώςςα ςφνταξησ των προςφορών είναι θ Ελλθνικι. 
14. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ: Φυςικά και νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που 

υποβάλλουν κοινι προςφορά 
15. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ 
16. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορών: δϊδεκα (12) μινεσ 
17. Ενςτάςεισ – προδικαςτικζσ προςφυγζσ:  Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ 

εκδίδονται ι ςυντελοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο πλαίςιο  διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ διζπονται από τισ 
διατάξεισ του Βιβλίου ΛV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ 
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ)» 
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18. Όλεσ οι αναλυτικζσ πλθροφορίεσ, κακϊσ και οι χϊροι παράδοςθσ περιλαμβάνονται ςτθν διακιρυξθ του 
διαγωνιςμοφ. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΠΡΕΒΕΖΑ 
 

Ιωάννησ Μποφρησ 

ΑΔΑ: 9ΕΡΥΟΡΞΖ-Λ0Ε
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