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ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 
ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο εληεηαγκέλεο Πξάμεο, κε ηίηιν: 

BALANCINGSUPPLY&DEMANDOFPROFESSIONALSKILLSNEEDEDINTHEINTERREGION

ALAREA, θαη κε αθξσλύκην: «SKILLSBALANCING», κε θσδηθό αξηζκό (MIS): 

2014ΔΠ30880007, όπσο απηό έρεη εληαρζεί ζηε ΑΔ 145/8. Δηδηθόηεξα:  

 

Σο ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΡΡΧΝ 
 
 

υρ εηαίπορ ζηο ζσήμα ηος έπγος, με ηίηλο 

BALANCINGSUPPLY&DEMANDOFPROFESSIONALSKILLSNEEDEDINTHEINTERREGION

ALAREA, θαη κε αθξσλύκην: «SKILLSBALANCING», ην νπνίν εληάζζεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη 

θαηά 85% από ην Δ.Σ.Π.Α. θαη 15% από Δζληθνύο Πόξνπο, ζην πιαίζην ηνπ Πακέηος Δπγαζίαρ 

5: Πποώθηζη ηηρ ηπαηηγικήρ ηηρ Για Βίος Μάθηζηρ και πιο ζςγκεκπιμένα ηηρ δπάζηρ 

5.4.:  Λειηοςπγία ηος Γπαθείος Τποζηήπιξηρ, 

 
 
έσονηαρ δε ςπότη ηην κείμενη νομοθεζία και ιδιαίηεπα: 
 

 ην Ν. 2081/1992 (ΦΔΚ 154 Α’/ 10.09.1992) « Ρύζκηζε ηνπ ζεζκνύ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, 

ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1712/1987 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ 

επαγγεικαηηθώλ νξγαλώζεσλ ησλ εκπόξσλ, βηνηερλώλ θαη ινηπώλ επαγγεικαηηώλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3419/2005 (ΦΔΚ 297.Α’/06.12.2005) 

 

    

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 

Π. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ 2, 
62122 ΕΡΡΕ 

ΣΗΛ.(23210) 99711- 99739 
FAX (23210) 99740-99728 

e-mail: eves@otenet.gr 
www.eves.gr 

 
 

 
 
 
 
 
έρρες, 31Ιοσλίοσ 2015 
Αριθ. Πρωτ: 3921 
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«Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (ΓΔ.Μ.Η.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο 

Ννκνζεζίαο» 

 Σελ ΤΠΑΤΓ 14023/ΔΤΘΤ521/31.3.2010 

 Τπ’ αξηζκ. 300064/ΜΑ103/11-1-2011 εγθξηηηθή απόθαζε ηεο Κ.Σ.Γ. ηεο ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΓΑΦΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ «ΔΛΛΑΓΑ-ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 2007-2013». 

 Σελ Απόθαζε Έγθξηζεο ηεο Γ.Δ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ κε αξ. 43/29.10.2012 γηα 

ηελ ππνβνιή πξόηαζε ζην πιαίζην ηεο 3εο Πξόζθιεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Διιάδα-

Βνπιγαξία 

 ΣελεγθεθξηκέλεΠξόηαζε (ApplicationForm) κεηίηιν: “Balancing supply and demand of 

the professional skills needed in the interregional area” θαηκεαθξσλύκην“SKILLS 

BALANCING” 

 Σελ Απόθαζε Έληαμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο κε Α.Π. 16798/ΓΔ-1706 ηεο 

07.04.2014 

 Σνλ θσδηθό ηνπ έξγνπ ζην ΠΓΔ κε αξηζκ. 2014ΔΠ30880007 

 Σελ ύκβαζε Υξεκαηνδόηεζεο (SUBSIDYCONTRACT) ηνπ έξγνπ Νν<Β3.31.01> 

22.01.2014 ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηόρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή 

πλεξγαζία» - «Διιάδα-Βνπιγαξία 2007-2013» κε ην αθξσλύκην 

«SKILLSBALANCING». 

 Σελ Απόθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ κε αξ. 38/22.07.2013 κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Φνξέα ζην Δηαηξηθό ρήκα ηνπ εγθεθξηκέλνπ Έξγνπ κε ηίηιν 

“Balancingsupplyanddemandoftheprofessionalskillsneededintheinterregionalarea” 

θαηκεαθξσλύκην “SKILLSBALANCING” 

 Σελ ππ’ αξηζκ. 1/30-01-2014 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

εξξώλ, πεξί νξηζκνύ Δπηηξνπώλ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, Παξαιαβήο Έξγνπ & 

Δλζηάζεσλ θαζώο θαη ππεύζπλνπ έξγνπ. 

 Σελ ππ’ αξηζκ. 7/-03.02.2014 Απόθαζε Γ.Δ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο έξγνπ από ππαιιήινπο – ζηειέρε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ, ππεύζπλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Τπνέξγνπ κε Ίδηα Μέζα, ελώ 

επηβεβαηώλεηαη θαη νξηζκόο Τπεύζπλνπ Έξγνπ 

 Σελ ππ’ αξηζκ. 15/15.04.2015Απόθαζε Γ.Δ. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο 

 

 

ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο (θπζηθά πξόζσπα – ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο – λνκηθά πξόζσπα) γηα 

θαηάζεζε ζρεηηθώλ πξνζθνξώλ  ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ 

ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηεο εληαγκέλεο πξάμεο κε αξηζκό 5.4. θαη ηίηιν «Λεηηνπξγία ηνπ 

Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο». 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ – ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ  
 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο είλαη ε επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ Ππομήθεια 

Δξοπλιζμού για ηη Γομή ηος Γπαθείος Τποζηήπιξηρ ζηο πλαίζιο ηηρ Γπάζηρ 5.4 – 

ΓΙΚΣΤΧΗ. 
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Η διάπκεια ηος έπγος νξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο κέρξη θαη 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο απηνύ, ήηνη θαηά ηα ηζρύνληα ζηηο 21.09.2015 θαη σο ηελ ιήμε ηεο όπνηαο 

πηζαλήο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ, 

απηνδηθαίσο παξαηείλεηαη θαη ε δηάξθεηα ηεο πκβάζεσο κε ηνλ αλάδνρν. 

Ο πποϋπολογιζμόρ ηος έπγος πνπ ζα αλαιάβεη ν Αλάδνρνο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

3.923,70 εςπώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο Φ.Π.Α. θαη ησλ ινηπώλ λόκηκσλ 

θξαηήζεσλ. πγθεθξηκέλα:  

ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

SKILLSBALANCING 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΟΣΟ 

ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΟ 

1 Γξαθεία 3 400,00 276,00 1.476,00 

2 Πνιπζξόλεο Γξαθείνπ 3 150,00 103,50 553,50 

3 Σξαπέδη ηνπ Καθέ 3 80,00 55,20 295,20 

4 Καξέθιεο 6 100,00 138,00 738,00 

5 Καλαπέο 1 700,00 161,00 861,00 

    ΤΝΟΛΟ 3.923,7 

 

Σν πξνεθηηκώκελν θόζηνο, ήηνη θαη ην πνζό ηεο ύκβαζεο, ζα βαξύλεη ηνπο πόξνπο ηεο 

Γξάζεο 5.4. ηνπ εγθεθξηκέλνπ έξγνπ«SKILLSBALANCING». 

 

 

2. ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Γηθαίσκα ππνβνιήο έρνπλ όια ηα θπζηθά πξόζσπα, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, λνκηθά 

πξόζσπα κε αληηθείκελν ηελ εκπνξία, θαηαζθεπή θαη παξαγσγή εμνπιηζκνύ, όπσο ν 

πξνθεξπζζόκελνο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα έρνπλ έδξα ζην Ννκό εξξώλ, λα είλαη κέιε ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ θαη λα ππνβάινπλ Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ, 

από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ην αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο.  

 

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΟΤ SKILLS BALANCING 

 

Σν έξγν αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο εμηζνξξόπεζεο κεηαμύ ηεο επαγγεικαηηθήο πξνζθνξάο 

δεμηνηήησλ θαη ηεο δήηεζεο. Καη νη δύν ρώξεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά θελώλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ δελ θαηαιακβάλνληαη από ηνπο αηηνύληεο θαζώο δελ θαηέρνπλ ην ηζνδύλακν 

εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν. Σν έξγν ζηνρεύεη ζηελ επέθηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ εθπαίδεπζεο θαη 
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αγνξάο εξγαζίαο, πξνζδηνξίδνληαο ηε δεκηνπξγία λέσλ δεμηνηήησλ θαη / ή ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο λέσλ εξγαζηαθώλ πξνγξακκάησλ, 

αμηνπνηώληαο ηε δηθηύσζε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ αθαδεκατθώλ ηδξπκάησλ θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο. 

Η πξνζηηζέκελε αμία ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία Κέληξσλ Τπνζηήξημεο πνπ ζα 

γίλεη ην ζηνηρείν πνπ ζα ελώζεη ηηο 2 ρώξεο θάησ από έλα θνηλό ζθνπό: ηελ πξνζέιθπζε 

επηρεηξεκαηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ επαγγεικαηηθώλ 

δεμηνηήησλ, ηελ ελζάξξπλζε ησλ λέσλ επελδύζεσλ πνπ ζα εληζρύζνπλ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία 

θαη ηελ αλάπηπμε θαη εξγαζηήξηα γηα ηνπο δηθαηνύρνπο πνπ ζα ηνπο ελζαξξύλνπλ ηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, 

Σν γεγνλόο απηό ζα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ θαη, 

ζπλεπώο, ηελ ελίζρπζε ηεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηε δεκηνπξγία ελόο θνηλνύ νξάκαηνο γηα 

ην κέιινλ ησλ πεξηνρώλ. 

Σν εηαηξηθό ζρήκα ηνπ έξγνπ απαξηίδεηαη από ηνπο: 

 Τπνπξγείν Παηδείαο / Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΓΓΓΜ) (Δπηθεθαιήο 

Δηαίξνο) 

 Γήκνο Θεζζαινλίθεο 

 Γηαβαιθαληθό Ιλζηηηνύην Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ΓΙΓΓ) 

 Ιλζηηηνύην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ (Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηώλ Διιάδνο) 

 ύλδεζκνο Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο – (ΔΒΔ) 

 Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηώλ 

Βηνηερλώλ Δκπόξσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Κ. Γ..Δ.Β.Δ.Δ.) 

 ΔκπνξηθόθαηΒηνκεραληθόΔπηκειεηήξηνεξξώλ 

 Chamber of Commerce and Industry – Blagoevgrad 

 South West University 

 

4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Ο εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα θαιύπηεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Α/Α ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

1 Γξαθεία 

Γηαζηάζεηο: 180 x 90 x 72 

Τιηθό: Μαζίθ 

Υξώκα: Wenge 

Με πξνζαξκνδόκελε ζπξηαξηέξα 

2 
Πνιπζξόλεο 

Γξαθείνπ 

Γεξκάηηλεο 

Γηεπζπληηθέο 

Με κπξάηζα 

Υξώκα: καύξν 

3 Σξαπέδη ηνπ Καθέ 

ηξόγγπιν 

Τιηθό: Μαζίθ 

Υξώκα: Wenge 

Γηάκεηξνο: 80-90cm 

Ύςνο: 40-50 cm 

4 Καξέθιεο 

Γεξκάηηλεο 

Με κπξάηζα 

Υξώκα: Μαύξν 

5 Καλαπέο 
Γεξκάηηλνο 

Σξηζέζηνο 

 

 

5) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 
 
Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο έσο θαη ηελ Σξίηε 25 Απγνύζηνπ 2015 θαη ώξα  15:00 ζηα 

γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ, Γξαθείν Γηεύζπλζεο, 1νο όξνθνο (Π. Κσζηνπνύινπ 2, 

έξξεο 62132, ηει. 23210 99731). 

Γεθηέο γίλνληαη κόλν ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθνξά. 

Τπεύζπλε γηα ηελ παξνρή πξόζζεησλ πιεξνθνξηώλ είλαη ε θα Θσκαή Μπόδηνπ, Τπεύζπλε 

Έξγνπ “SKILLSBALANCING”, 1νο Όξνθνο Δπηκειεηεξίνπ εξξώλ, ηει. 23210 99732, όιεο ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο. 

Σν Δπηκειεηήξην δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο θαη δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα όρη απιώο επηινγήο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ αιιά θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο 

πξνο ηελ ίδηα ηε ζύλαςε ή κε ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ. 

Ο Ππόεδπορ 
 
 
 

 
Υπήζηορ Μέγκλαρ 


