
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Περιβαλλοντική Διαχείριση για νέους» στο πλαίσιο της δράσης 
«Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» 

 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): 
ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ-ΜΕΣΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Λ.ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ 40, 
ΔΡΑΜΑ 66100, τηλ. 2521055160, fax. 2521055161, email: 
nestosmesta@gmail.com 

Υπεύθυνος για πληροφορίες Στέφανος Γεωργιάδης 

Παροχή Διευκρινίσεων: 

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 Διαγωνιστικής Διαδικασίας: Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 

Τίτλος Διαγωνισμού: 
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Περιβαλλοντική Διαχείριση για νέους» στο 
πλαίσιο της δράσης «Environmental Management Enhancement by Youth-
run SMEs» 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου σε 
Ευρώ: 

163.000,00 € 

Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων CPV: 

80500000-9 Υπηρεσίες Κατάρτισης 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η υλοποίηση δράσεων 
Κατάρτισης (εφεξής το Έργο) για τουλάχιστον 180 άτομα, με στόχο οι 
ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν 
άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους 
ικανότητας. Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό σε δύο 
γλώσσες, θα αναπτύξει ψηφιακό υλικό και θα συνεργαστεί για τη 
δημιουργία πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (e-learning), θα εκτελέσει 
κατάρτιση και θα υλοποιήσει 4 θεματικά εργαστήρια. 
Ως περιοχή υλοποίησης του έργου ορίζεται αποκλειστικά η Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης. Η περιοχή υλοποίησης ορίζεται από τη 2η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014-2020, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ERDF). 
Ομάδα στόχος είναι: νέοι, NEETs (Not in Education, Employment or 
Training), αγρότες, εν δυνάμει επιχειρηματίες και γενικότερα κάθε 
ενδιαφερόμενος σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή σε 
πράσινη επιχειρηματικότητα με στόχο την προστασία των φυσικών 
πόρων και τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα. Η επιλογή των 
ωφελουμένων θα γίνει μετά από αίτησή τους και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Το πρόγραμμα προάγει την ανταλλαγή πολιτών μεταξύ 
Ελλάδας και Βουλγαρίας κοντά στα σύνορα. 
Οι δομές που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο προκειμένου να 
παράσχει τις υπηρεσίες της παρούσας πρέπει να διαθέτουν αδειοδότηση 
από τον ΕΟΠΠΕΠ ή το Γενικό/Τομεακό Γραμματέα Νέας Γενιάς και Δια 
Βίου Μάθησης (σύμφωνα με το Ν.4547/2018), ως Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου 2 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1, που να 
εξασφαλίζει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 
(ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής 
«Σχεδιάζοντας για Όλους». Είναι απαραίτητο ο Ανάδοχος να διαθέτει ιδία 
δομή στην περιοχή υλοποίησης. 





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 διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες. 

Χρηματοδότηση: 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από 
εθνικούς πόρους κατά 15% από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Κωδικός ΠΔΕ 2019ΕΠ23160006, βάσει ΣΑΕΠ 231/6). 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα Πακέτα Εργασίας (WPs) Νο 4 και 5 της 
Πράξης με κωδικό MIS 5049189 και τίτλο «Environmental Management 
Enhancement by Youth-run SMEs», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece-
Bulgaria 2014-2020» με βάση την Απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης που λήφθηκε στην 3η συνεδρίαση (3rd MC meeting) στις 
16/03/2017, την 21η  έγγραφη διαδικασία που ολοκληρώθηκε στις 
20/08/2018 και την έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης (Application 
Form). 

Κωδικός MIS : 5049189 

Κωδικός ΣΑΕ: 2019ΕΠ23160006 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής ηλεκτρονικών 

προσφορών: 
16/07/2020, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 15:00 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής ηλεκτρονικών 

προσφορών: 
31/07/2020, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 15:00 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Αποσφράγιση υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά»): 

06/08/2020, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 11:00 πμ 

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 

• Από την ιστοσελίδα της ΑΑ https://nestosmesta.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 δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 
• Εγγύηση Συμμετοχής: 3.000€ 

• Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 5% επί της 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 
Αναθέτουσας Αρχής  

https://nestosmesta.gr/ 
16/07/2020 16/07/2020 16/07/2020 

 
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 




