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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1. Η ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. διακηρύσσει μέσω Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την 

υλοποίηση της Υπηρεσίας: ««Ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης και 

πιστοποίησης δεξιοτήτων» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση 

μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» και 

MIS 5179204» Προϋπολογισμού 2.774.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 0%. 

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικών  

CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης) και  

CPV:79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού). 

3. Η Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου» αφορά στην παροχή  συμβουλευτικής, επαγγελματικής 

κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε χίλιους (1.000) ανέργους.  

Βασικός σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης των 

προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας μακροχρόνια ανέργων. 

Ειδικότερα:  

α) η συμπλήρωση των αποκτηθέντων γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

ωφελούμενων, σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να 

οδηγούν σε πιστοποίηση και απόκτηση προσόντων,  

β) η ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων και  

γ) η αύξηση της απασχολησιμότητας τους, η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και 

η διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των ανέργων.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της Πράξης προβλέπονται τα εξής: 
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Εξειδικευμένη/ατομική συμβουλευτική υποστήριξη που θα συμπληρώνει και θα 

εξατομικεύει την οριζόντια διαθεματική κατάρτιση [20 ατομικές συνεδρίες]. 

Κατάρτιση σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills) [διάρκεια 

ογδόντα (80) ώρες]. 

Εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση σε θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς 

τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας 

[διάρκεια διακόσιες είκοσι (220) ώρες]. 

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ή μέσω case studies στην αίθουσα [διάρκεια 

διακόσιες είκοσι (220) ώρες].  

Πιστοποίηση των προσόντων /δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, μέσω αξιολόγησης 

των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 

προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ. 

Οι άμεσα ωφελούμενοι της δράσης είναι οι άνεργοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

οι οποίοι θα ενισχυθούν ουσιωδώς, αποκτώντας πρόσθετες πιστοποιημένες γνώσεις 

και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην εργασιακή τους 

κατάσταση. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από 

τον χώρο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια 

Έργα Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α:213845 και στην 

ιστοσελίδα https://www.morias-aota.gr/  της ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ. 

5. Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 05/01/2023, ημέρα Πέμπτη 

και ώρα 17:00 μ.μ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 

ορίζεται η 13/01/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. Ως διαδικασία 

επιλογής αναδόχου ορίζεται η «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 

4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση 

ποιότητας – τιμής. 

6. 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  

https://www.morias-aota.gr/
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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. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

7. Αποκλείονται από  τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης οικονομικοί 

φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στην απαγόρευση της παρ.1 του άρθρου 5ια του (ΕΕ) 

2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με  περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της 

Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία». Κατά την υποβολή 

των δικαιολογητικών συμμετοχής οι προσφέροντες δυνητικοί ανάδοχοι θα 

υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού υπεύθυνη δήλωση όπως αυτή ορίζεται στην 

παράγραφο 2.4.3.1 της παρούσας διακήρυξης. 

8. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  που ανέρχεται στο ποσό των 55.480,00 

€, (πενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα Ευρώ). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι 

μέχρι 05/01/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 

πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη 

λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται 

ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, 

το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που 

ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

9. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η 

υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα 

(12) μήνες. 

10. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε εννέα  (9) μήνες από την υπογραφή της και όχι 

πέραν τη λήξη της Πράξης. 



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Σελίδα 4 

 
 
 
 
 

11. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ΕΠ0261 

σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του 

Φορέα.  

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση 

μακροχρόνια ανέργων με πρακτική άσκηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» με MIS 

5179204, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 

2014-2020», αντιστοιχεί στον Άξονα προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 

ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» με βάση την 

απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 330612/ 26-09-2022 (ΑΔΑ 6Β5Θ7Λ1-49Μ) του 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

Η περίληψη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

Προκήρυξη της παρούσας διακήρυξης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 

δημοσίευση στις 28/11/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αρμόδιο Όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής: Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ "Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.". 

12. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται 

στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  

13. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 28/11/2022. 

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

 

Φοίφας Νικόλαος 


