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Επιμελητήριο Κυκλάδων 
Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης 
                                      

Ερμούπολη,       12/01/2022 
                                        Αριθ. Πρωτ.:     9/12.01.2022 
Ταχ. Δ/νση: Απόλλωνος & Λαδοπούλου                      
Ταχ. Κωδ.: 84100      
Πληροφορίες: Έλενα Δημακοπούλου   

Τηλέφωνο: 2281 0 82346  
Φαξ: 2281 0 86555               
                                          

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
 

Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων 

εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & Πιστοποίησης» στο πλαίσιο της 

Πράξης με MIS 5074788, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  

1. Αναθέτουσα Αρχή: Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 
2. Διεύθυνση: Απόλλωνος & Λαδοπούλου, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη, Σύρος 
3. Τηλέφωνο: 2281 0 82346   Φαξ: 2281 0 86555 
4. Τίτλος: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» 
5. Υπηρεσίες:  

• Κατάρτιση 150 ώρες σε 285 ωφελούμενους - (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) 

• Πιστοποίηση σε 285 ωφελούμενους - CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης) 
6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και 
πιστοποίησης 285 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά, ισόρροπα κατανεμημένοι στις 
Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, να επικαιροποιήσουν / διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις και 
δεξιότητες, με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και κατ' επέκταση, την θετική 
επίπτωση στην παραγωγικότητά τους, την προσαρμογή τους στις σημερινές αναπτυξιακές προοπτικές και τις 
αλλαγές του τεχνολογικού περιβάλλοντος. Oι ενέργειες του έργου αφορούν την κατάρτιση σε επαγγέλματα που 
εντάσσονται σε κλάδους και τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας ΝΑ (RIS3), και που θα 
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διεξαχθούν βάσει πιστοποιημένων επαγγελματικών περιγραμμάτων ώστε να οδηγήσουν σε αντίστοιχη 
πιστοποίηση. 
Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
7. Συνολικός προϋπολογισμός:  

342.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
           0,00 € Φ.Π.Α. (24%)  
342.000,00 € συνολικός προϋπολογισμός 

9. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα έξι (16) μήνες από  την υπογραφή της και την 
ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.  

10. 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 προ Φ.Π.Α. ήτοι 6.840,00 €. 

11. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΝΟΤΊΟΥ 
ΑΙΓΑΊΟΥ, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0671. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ06710000). Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης 
με τίτλο: «Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων 
Κατάρτισης & Πιστοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5074788, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 
Αιγαίο 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με Αρ. πρωτ. 449/03-02-2021  (ΑΔΑ 6Π137ΛΞ-ΟΧΖ) της Ειδικής  
Γραμματέως  Διαχείρισης  Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από – εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. 

12. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης 

Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Απόλλωνος & Λαδοπούλου, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη, Σύρος, τηλέφωνο 22810-82346, e-

mail: info@cycladescc.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα 

βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.e-kyklades.gr όπου 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(www.promitheus.gov.gr ) 

13. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 
12/01/2022. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/02/2022 και ώρα 14.00. Η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ήτοι 28/02/2022 και ώρα 14.00. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η 
Ελληνική. 

14. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων . 

mailto:info@cycladescc.gr
http://www.e-kyklades.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
16. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού.  
17. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 12/01/2022. 

 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
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