
 

 

1 

 

 
                                                                                                  Αθήνα 19/05/2022 
                                                                                                  Αρ. πρωτ. 13364 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Ινστιτούτο  Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σύμφωνα με  την από 22/03/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του προκηρύσσει ανοικτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Δράσεις 
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης - Πρακτικής Άσκησης 
ωφελουμένων ανέργων έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 

της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά 
εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο» με κωδικό ΟΠΣ 5075004 του ΕΠ 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής. 

 

Αναθέτουσα αρχή:  
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Eμπόρων 
Ελλάδας 
Ταχ. διεύθυνση: Αριστοτέλους 46 
Πόλη: Αθήνα 
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών  
Ταχ. κωδικός: 10433 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Στάθης Κουρτίδης 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kourtidis@imegsevee.gr 
 Τηλέφωνο:  +30 2108846852 
Φαξ:  +30 2108846853 
 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.imegsevee.gr 

 
Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να 
υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση 

Είδος της αναθέτουσας αρχής: Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

Κύρια δραστηριότητα: Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 

 
Τίτλος Σύμβασης: «Δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Κατάρτισης - Πιστοποίησης - 
Πρακτικής Άσκησης ωφελουμένων ανέργων έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο» 
 
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 80500000 Υπηρεσίες κατάρτισης 
 
Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες 

 
Σύντομη περιγραφή: Η σύμβαση αφορά στην πανελλαδική υλοποίηση μιας σειράς ενεργειών: 
α) επαγγελματικής συμβουλευτικής, β) κατάρτισης σε επαγγελματικές δεξιότητες διάρκειας 130 
ωρών, γ) πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δ) πρακτικής άσκησης 360 ωρών σε  
 
 

mailto:kourtidis@imegsevee.gr
http://www.imegsevee.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

 

2 

 

 
επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου, για 3.000 ωφελούμενους ανέργους νέους έως 29 
ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο). 
 
Εκτιμώμενη συνολική αξία:: 5.282.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Επιπλέον κωδικοί CPV: 79132000 Υπηρεσίες πιστοποίησης, 79414000 Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

Τόπος εκτέλεσης: EL Ελλάδα   

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά ενέργειες που θα 
εκτελεστούν σε όλη την επικράτεια. 

Περιγραφή της σύμβασης: Οι υπηρεσίες που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης αφορούν σε ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης σε δύο φάσεις, οι οποίες συνολικά 
περιλαμβάνουν 2 ατομικές και 2 ομαδικές συνεδρίες, σε ενέργειες κατάρτισης 130 ωρών σε 
επαγγελματικές δεξιότητες, στην παροχή πιστοποίησης στους καταρτιζόμενους και στην παροχή 
πρακτικής άσκησης 360 ωρών σε επιχειρήσεις για 3.000 ωφελούμενους/ες, ανέργους /ες 

εγγεγραμμένους/ες στον ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος και να 
διανύουν το 30ο έτος) αποφοίτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή 
πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ, μέσω της ανάπτυξης και ενίσχυσης επαγγελματικών δεξιοτήτων στον 
αγροδιατροφικό κλάδο, έναν από τους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας. 

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

Εκτιμώμενη αξία: 5.282.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της έως 31/10/2023. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της 
οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2%  του προϋπολογισμού, ήτοι 105.640,00 €. 

Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωδ. ΣΑ Ε3341. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2022ΣΕ33410002).  Η σύμβαση αντιστοιχεί  στο υποέργο 1 της Πράξης «Ολοκληρωμένη 
παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 
ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ). 

Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι 
διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής 
πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 30/06/2022 και ώρα 15:00. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 01/07/2022 και ώρα 11:00. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών: Ελληνική. 
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Χρόνος ισχύος των προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις 
οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:  

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
Ταχ. διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 196-198 
Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Ταχ. κωδικός: 12134 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr  
Τηλέφωνο:  +30 2132141216 
Φαξ:  +30 2132141229 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr 
 
 

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην 

διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

11/05/2022. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

 

Γεώργιος Καββαθάς 
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