
 

 

 

 

 

 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) 

Ανοιχτού Διαγωνισμού 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, Σόλωνος 13, 
61100 Κιλκίς, τηλ: 23410 25305, e-mail: anki@anki.gr 

Υπεύθυνος για πληροφορίες Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Γενικός Διευθυντής 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:  
 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το 
αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας 
Αρχής: 

Ευρύ εταιρικό σχήμα που περιλαμβάνει όλους τους τοπικούς φορείς (Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κοινοτήτων Κεντρικής 
Μακεδονίας, Επιμελητήριο, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κιλκίς, Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σύλλογοι και άλλα νομικά πρόσωπα) 

Είδος Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας: 

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

Τίτλος Διαγωνισμού: 
«Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση» της Πράξης: «Κατάρτιση 
Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας στην 
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς» 

Συνολικός προϋπολογισμός 
έργου σε ευρώ: 

102.800€ χωρίς ΦΠΑ (Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και 
πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσεται από ΦΠΑ) 

Κωδικοί του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων CPV (Common 
Procurement Vocabulary): 

 85312300-2 «Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών». 

 80500000-9 «Υπηρεσίες κατάρτισης». 

 79132000-8 «Υπηρεσίες πιστοποίησης». 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Η Σύμβαση αποτελεί το Υποέργο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση , Πιστοποίηση» 
της Πράξης: «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων 
επιχειρηματικότητας στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ 
ΕΠΑΛΘ της Π.Ε. Κιλκίς» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 
5969/06.11.2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5070896. 
To Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει: 
1. Ατομικές συνεδρίες σε 80 ωφελουμένους (6 ώρες έκαστος) με συνολικά 

480 ώρες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.  
2. Προγράμματα Κατάρτισης (4 συνολικά), για 15 ωφελούμενους το καθένα, 

διάρκειας 202 ωρών για κάθε ωφελούμενο. 
3. Προγράμματα Κατάρτισης (2 συνολικά), για 10 ωφελούμενους το καθένα, 

διάρκειας 202 ωρών για κάθε ωφελούμενο. 
4. Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των 

ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των 
γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους Φορείς 
Πιστοποίησης Προσώπων.  

http://www.promitheus.gov.gr/




 

Η Δράση απευθύνεται συνολικά σε 80 ανέργους που κατοικούν στην 
εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος 
ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει τους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας 
του Νομού Κιλκίς. 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο, στο ποσό 
των εκατόν δύο χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (102.800,00 €), χωρίς Φ.Π.Α.  

Η σύμβαση επιμερίζεται ως εξής: 
 ποσό εβδομήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων (76.400,00€) αφορά 

κατά ανώτατο όριο, στις υπηρεσίες κατάρτισης, 
 ποσό δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (16.800,00€) αφορά, 

κατά ανώτατο όριο, στις υπηρεσίες επαγγελματικής 
συμβουλευτικής και 

 ποσό εννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (9.600,00€) αφορά, κατά 
ανώτατο όριο, στις υπηρεσίες πιστοποίησης της παρούσας 
διακήρυξης. 

Δικαίωμα συμμετοχής:  
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
πληρούν τους όρους των Παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Κριτήριο ανάθεσης (ή 
κατακύρωσης): 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Διάρκεια Σύμβασης:  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 (οκτώ) μήνες από την 
επομένη της υπογραφή της. Σε περίπτωση παράτασης της Πράξης και των 
επιμέρους παραδοτέων, παρατείνεται και η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης 
χωρίς πρόσθετες αμοιβές. 

Τίτλος Πράξης στην οποία 
εντάσσεται ο Δημόσιος 
Διαγωνισμός: 

«Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας 
στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ στην Π.Ε. Κιλκίς» 
με Κωδικό ΟΠΣ 5070896 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 
Μακεδoνία 2014-2020». 

Πρόγραμμα 
Χρηματοδότησης 

Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (κωδ. ενάριθ. 
έργου 2020ΕΠ00810079) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο). 

Χρηματοδότηση /Φορέας 
χρηματοδότησης: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Κωδ. ΣΑ: ΕΠ0081) 

Κωδικός MIS : 5070896 

Κωδικός ΣΑΕ: 2020ΕΠ00810079 

Ημερομηνία και ώρα 
έναρξης υποβολής 
ηλεκτρονικών προσφορών: 

4 Οκτωβρίου 2022, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00 

Καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα υποβολής 
ηλεκτρονικών προσφορών: 

24 Οκτωβρίου 2022, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 14:00 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Αποσφράγιση υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»):  

25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 11:00 π.μ. 

Διάθεση της αναλυτικής 
Διακήρυξης του 
διαγωνισμού και των 
συμπληρωματικών 
εγγράφων της σύμβασης 

 Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ: 124064). 

 Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  https://www.anki.gr/  

http://www.eprocurement.gov.gr/
https://www.anki.gr/




 

Γλώσσα υποβολής 
προσφορών και 
επικοινωνίας:  

Ελληνική 

Πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία: 

 Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 

 Οι προσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς 
για διάστημα έντεκα (11) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
 Εγγύηση Συμμετοχής: 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

(ποσό: 2.056,00€) 

 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 

 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό 

τόπο www.eprocurement.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Προκήρυξης και της Διακήρυξης 

στον διαδικτυακό τόπο 
www.eprocurement.gov.gr  του 

ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό τόπο 
της Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

https://www.anki.gr/ 

03/10/2022 03/10/2022 03/10/2022 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, 
στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
https://www.anki.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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