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Καςτοριά16/05/2022 
Αρ. πρωτ.: 540 

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 
Δ/νςη :   ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΩ 60       
Σαχ. Κώδικασ :  52100 Καςτοριά 
Πληροφορίεσ:  Σογκαρίδου Κωνςταντίνα  
Σηλζφωνο :   2467 028981 
Fax:   2467 022442 
Email :   kastcham@otenet.gr  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
του ζργου: 

«υμβουλευτική Τποςτήριξη και Αναβάθμιςη Δεξιοτήτων Ανζργων ςτουσ Σομείσ Μεταποιητικήσ 
Δραςτηριότητασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» 

 
 

Σο Επιμελητήριο Καςτοριάσ προκηρφςςει ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ κάτω των 
ορίων που θα διεξαχθεί ςτισ 21/06/2022 και ώρα 11:00π.μ. μζςω τησ Διαδικτυακήσ πφλησ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου παροχήσ υπηρεςιϊν του 
ζργου: «Συμβουλευτική Υποςτήριξη και Αναβάθμιςη Δεξιοτήτων Ανζργων ςτουσ Τομείσ 
Μεταποιητικήσ Δραςτηριότητασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ»  τησ ενταγμζνησ Πράξησ με κωδ 
ΟΠ 5030687, με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 
4412/2016 και τισ τροποποιήςεισ αυτοφ. 

 
Φορζασ χρηματοδότηςησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ είναι η Περιφζρεια Δυτικήσ Μακεδονίασ με 
Κωδ. Α ΕΠ0051. Η παροφςα ςφμβαςη χρηματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ 
Δημοςίων Επενδφςεων (αριθ. ενάριθ. ζργου 2018ΕΠ00510020), από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Σαμείο (ΕΚΣ) και από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». 
 
Σο ζργο «υμβουλευτική Τποςτήριξη και Αναβάθμιςη Δεξιοτήτων Ανζργων ςτουσ Σομείσ 
Μεταποιητικήσ Δραςτηριότητασ & Εξωςτρζφειασ Γουνοποιίασ» ςυντίθεται από την ακόλουθη 
κατηγορία εργαςιϊν: 1) Παροχή υπηρεςιϊν υμβουλευτικήσ, κατάρτιςησ και πιςτοποίηςησ με 
CPV 80521000-Τπηρεςίεσ εκπαίδευςησ και επιμόρφωςησ με ςυμπληρωματικοφσ CPV 79132000 
-Τπηρεςίεσ πιςτοποίηςησ, 79411100- Τπηρεςίεσ παροχήσ ςυμβουλϊν ςε θζματα ανάπτυξησ 
επιχειρηματικϊν δραςτηριοτήτων. 

 Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 172.558,80€ χωρίσ ΦΠΑ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ζχουν Φυςικά και νομικά πρόςωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενϊςεισ 
οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινή προςφορά. 

 
Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ είναι η υλοποίηςη δράςεων υμβουλευτικήσ, Κατάρτιςησ και 
Πιςτοποίηςησ για 86 Ανζργουσ ωφελοφμενουσ, που κατοικοφν ςτην περιοχή  ΠΕ Καςτοριάσ. 

Η  διάρκεια ςφμβαςησ από την ημζρα υπογραφήσ αυτήσ  είναι 12 μήνεσ   

Η προςφορά πρζπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται από Εγγυητική 
Επιςτολή υμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ςε ευρϊ (€), το φψοσ τησ οποίασ πρζπει να ανζρχεται ςτο 
1% του προχπολογιςμοφ,  ήτοι 1.725,59 €. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά, 
που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δημόςιεσ ςυμβάςεισ καθϊσ και τα 
ζγγραφα που περιγράφονται ςτη διακήρυξη του Επιμελητηρίου Καςτοριάσ. 

Σα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ είναι διαθζςιμα για ελεφθερη, πλήρη, άμεςη & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόςβαςη ςτην διεφθυνςη (URL): www.kastoriachamber.gr και μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ 
www.promitheus.gov.gr   του Ε..Η.ΔΗ.   

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Επιμελητήριο 
Καςτοριάσ, αρμόδιοσ υπάλληλοσ κα Σογκαρίδου Κωνςταντίνα (τηλ.:2467027537, 2467028981 ) 
τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ. 

 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ του  

ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

 

ΚΑΡΑΣΑΓΛΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 
 

      
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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