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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ/ΞΗΣ 1/2019 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 72939 

 
Η Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου προκηρύσσει Ανοικτό, Διεθνή, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό για την 
ανάδειξη αναδόχου των ενεργειών κατάρτισης/πιστοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση εργαζομένων στον Επαρχιακό Τύπο» με Κωδικό ΟΠΣ 5002902, της οποίας είναι Δικαιούχος  και  
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020» με την υπ αρ. πρωτ. ΕΥΔ 6034/820/Α3/16.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΧ1Ο465ΧΙ8-ΣΙΞ) Aπόφαση Ένταξης και την υπ. 
αρ. πρωτ. ΕΥΔ 4352/Β3/946 /17.07.2018 (ΑΔΑ: Ψ3Ο4465ΧΙ8 -8Ω0) 1η τροποποίηση της.  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 80530000-8 Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και συμπληρωματικού CPV: 79132000-8 
(Υπηρεσίες πιστοποίησης).  
Η παρούσα διακήρυξη συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 163/1) 
Φυσικό αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών αποτελεί η υλοποίηση των ενεργειών 
στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και της αντίστοιχης πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εξακοσίων 
(600) εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε εκπαιδευτικά 
αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. 
Η υπό ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνει:  
1. Την  Διαμόρφωση Αναλυτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για 

τα εκπαιδευτικά αντικείμενα : 
• Διαδικτυακή Δημοσιογραφία  
• Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 
• Σύγχρονες Τεχνικές Σχεδιασμού / Σελιδοποίησης Εντύπων  

2. Την  Επαγγελματική Κατάρτιση 600 Ωφελούμενων.  
3. Την  Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων των Ωφελούμενων.  
Η υλοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας καλύπτει το σύνολο των περιφερειών της χώρας και η διάρκεια 
υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται  σε 14 μήνες από την υπογραφή της. 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 
βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 
του Ν. 4412/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. 
Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να δώσει προσφορά για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.  
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Η προϋπολογισθείσα αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ 
(648.000,00€). Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 
προσώπων (ως υπηρεσία στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται 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).Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής 
επιστολής 2% επί του προϋπολογισμού της σύμβασης, ήτοι δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (12.960,00) 
ευρώ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της αξίας της σύμβασης  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α συστήματος: 72939) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα περίληψη διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές 
Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τα καθοριζόμενα στην διακήρυξη. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr.  
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής-– ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06/05/2019 και 
ώρα 17:00 μμ., μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Η διενέργεια του διαγωνισμού και αποσφράγιση των προσφορών θα 
γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, από την αρμόδια επιτροπή, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήματος, την 10η/05/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μμ (αποσφράγιση δικαιολογητικών 
συμμετοχής-τεχνικών προσφορών).Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του 
διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους  από  την  ιστοσελίδα  της Αναθέτουσας Αρχής 
www.eiet.gr για  πλήρη,  άμεση  και ελεύθερη πρόσβαση. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
χορηγούµενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr). Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί 
των εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 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.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δώδεκα (12) μήνες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την 
προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Ημερομηνία αποστολής της 
διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 08/04/2019. 
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο τηλέφωνο 2103814623 κ. 
Τσιμιδάκη Χριστίνα, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. 

 
 
 

Ο Προέδρος Δ.Σ. 
Αντώνης Μουντάκης 
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