
Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων (ΠΑ.Σ.ΕΛ.), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 
Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας ‐τιμής, για την επιλογή 
Αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Κατάρτιση‐Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» 
και διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΗΤΡΑ» με κωδ. MIS 5035226. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα Νο 4‐8 της Πράξης : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ‐ΔΗΜΗΤΡΑ)» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014‐2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 1980/395/Α3/06‐04‐
2020 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ και έχει λάβει 
κωδικό MIS 5035226. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ‐ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων 
κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων 1.273 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα γενικά (ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται) στα 
εξής θεματικά αντικείμενα: α)Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας, β) Στέλεχος 
διαχείρισης και επεξεργασίας αγροτικών αποβλήτων. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 865.640€ χωρίς Φ.Π.Α. 

Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης 
προσώπων (ως υπηρεσιών στενά συνδεόμενων με την κατάρτιση) απαλλάσσονται 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 152Α/20‐11‐2015). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή τής. 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 
154122. 

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.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/02/2022 και ώρα 14:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 01/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. 
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