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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ 

 

ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ εντεταγμζνθσ Πράξθσ, με τίτλο: BALANCING SUPPLY & DEMAND OF THE 

PROFESSIONAL SKILLS NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA, και με ακρωνφμιο: «SKILLS BALANCING», με 

κωδικό αρικμό (MIS):  2014ΕΠ30880007, όπωσ αυτό ζχει ενταχκεί ςτθ ΑΕ 145/8. Ειδικότερα:  

  

Σο ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΡΡΩΝ 

 

ωσ εταίροσ ςτο ςχιμα του ζργου, με τίτλο: BALANCING SUPPLY & DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS 

NEEDED IN THE INTERREGIONAL AREA, και με ακρωνφμιο: «SKILLS BALANCING», το οποίο εντάςςεται και 

χρθματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Σ.Π.Α. και 15% από Εκνικοφσ Πόρουσ, ςτο πλαίςιο τθσ Περιοχισ 

Παρζμβαςθσ 3.1. «Τποςτιριξθ και Ανάδειξθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ - Τποςτιριξθ Προπαραςκευαςτικϊν 

Δράςεων εν όψει τθσ Ανοικτισ Αγοράσ Εργαςίασ» του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Εδαφικήσ υνεργαςίασ 

Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, και ειδικότερα ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 2.2 «Διοργάνωςθ 

Ενθμερωτικισ Ημερίδασ»  («Organization of Info Days»), 

 

ζχοντασ δε υπόψη την κείμενη νομοθεςία και ιδιαίτερα:  

1. Σον Ο. 2081/92 «Ρφκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων...» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τον 

Ο. 3419/2005 (ΦΕΜ 297/Αϋ/06.12.2005). 

2. Σθν με αρικμό 333/1997 γνωμοδότθςθ του Ο..Μ. για τισ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ επί προμθκειϊν των 

Επιμελθτθρίων και περί εκοφςιασ και όχι υποχρεωτικισ υπαγωγισ των τελευταίων ςτθ διάταξθ του 

άρκρου 38 του ΠΔ 394/1996. 

3. Σο Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείασ υπό των Εμπορικϊν και Βιομθχανικϊν – Επαγγελματικϊν 

και Βιοτεχνικϊν Επιμελθτθρίων ωσ και των Χρθματιςτθρίων Εμπορευμάτων, προμθκειϊν, μιςκϊςεων 

και εκμιςκϊςεων εν γζνει, αγορϊν ι εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων εν γζνει και εκτελζςεωσ 
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εργαςιϊν» ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Π.Δ 118/2007 «Μανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου 

(Μ.Π.Δ.)» (ΦΕΜ 150/Aϋ/07). 

4. Σο άρκρο 1 του Ο.2286/1995 (ΦΕΜ 19/Αϋ/95) "Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ 

ςυναφϊν κεμάτων". 

5. Σα άρκρα 82 ζωσ 85 του Ο. 2362/1995 «Περί Δθμοςίου Νογιςτικοφ Ελζγχου των Δαπανϊν του 

Μράτουσ και άλλεσ Διατάξεισ» (ΦΕΜ 247/Αϋ/95). 

6. Σθν υπϋ αρ. 35130/739/9.8.10 (ΦΕΜ 1291/11.8.10 Βϋ) απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομικϊν. 

7. Σο Π.Δ. 60 (ΦΕΜ 64/Α/16.03.2007): «Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Οομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 2004/18/ΕΜ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΜ τθσ Επιτροπισ και τθν 

Οδθγία 2005/75/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 16θσ Οοεμβρίου 2005». 

8. Σθν ΤΠΑΤΔ 14023/ΕΤΘΤ521/31.3.2010. 

9. Τπ. αρικμ. 300064/ΞΑ103/11-1-2011 εγκριτικι απόφαςθ τθσ Μ.Σ.Γ. τθσ ΕΤΡΩΠΑΛΜΗ ΕΔΑΦΙΜΗ 

ΤΟΕΡΓΑΙΑ «ΕΝΝΑΔΑ-ΒΟΤΝΓΑΡΙΑ 2007-2013». 

10. Σθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ Δ.Ε. του Επιμελθτθρίου ερρϊν με αρ. 43/29.10.2012 για τθν υποβολι 

πρόταςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 3θσ Πρόςκλθςθσ του Προγράμματοσ Ελλάδα- Βουλγαρία 

11. Σθν εγκεκριμζνθ Πρόταςθ (Application Form) με τίτλο: “Balancing supply and demand of the 

professional skills needed in the interregional area” και με ακρωνφμιο: “SKILLS BALANCING 

12. Σθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ με Α.Π. 16798/ΔΕ-1706 τθσ 07.04.2014 

13. Σον κωδικό του ζργου ςτο ΠΔΕ με αρικ 2014ΕΠ30880007 

14. Σθν φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (SUBSIDY CONTRACT) του ζργου No< B3.31.01>22.01.2014 του 

εγκεκριμζνου Ζργου του Προγράμματοσ τόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι υνεργαςία» - «Ελλάδα - 

Βουλγαρία 2007-2013» με το ακρωνφμιο  «SKILLS BALANCING». 

15. Σθν Απόφαςθ τθσ Δ.Ε. του Επιμελθτθρίου ερρϊν με αρ. 38/22.07.2013 με τθν οποία εγκρίνεται θ 

ςυμμετοχι του Φορζα ςτο Εταιρικό χιμα του εγκεκριμζνου Ζργου με τίτλο: “Balancing supply and 

demand of the professional skills needed in the interregional area” και με ακρωνφμιο: “SKILLS 

BALANCING 

16. Tθν υπ’αρικμ. 1/30-01-2014 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Επιμελθτθρίου ερρϊν, περί 

οριςμοφ Επιτροπϊν Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Παραλαβισ ‘Ζργου & Ενςτάςεων κακϊσ και υπεφκυνου 

ζργου. 

17. Σθν υπ’ αρικμ. 7/03.02.2014 Απόφαςθ Δ.Ε. του Επιμελθτθρίου ερρϊν με τθν οποία εγκρίνεται θ 

ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ ζργου από υπαλλιλουσ –ςτελζχθ του Επιμελθτθρίου ερρϊν, υπεφκυνθ για 

τθν υλοποίθςθ του Τποζργου με Κδια Ξζςα, ενϊ επιβεβαιϊνεται και οριςμόσ Τπεφκυνου Ζργου 

18. Σθν υπ’ αρικμ. 39/02.09.2014 Απόφαςθ Δ.Ε. του Επιμελθτθρίου ερρϊν  με τθν οποία εγκρίνεται θ 

παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ  

τουσ ενδιαφερόμενουσ για κατάκεςθ ςχετικϊν προςφορϊν για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ και υπθρεςιϊν 

τροφοδοςίασ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ τθσ ενταγμζνθσ Πράξθσ με αρικμό 2.2 και τίτλο «Διοργάνωςθ 

Ενθμερωτικισ Ημερίδασ»  («Organization of Info Days»). 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 
 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΡΓΟΤ 

Σο ζργο που κα αναλάβει ο ανάδοχοσ αφορά τθν προμικεια και υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ κατά τθ διεξαγωγι 

τθσ Ενθμερωτικισ Ημερίδασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Helexpo ( ΔΕΘ) . 

 

Η διάρκεια του ζργου ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ Ζργου μζχρι και τθν 

θμερομθνία διεξαγωγισ αυτοφ, ιτοι 10/09/2014. ε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ διάρκειασ του ζργου, 

αυτοδικαίωσ παρατείνεται και θ διάρκεια τθσ υμβάςεωσ με τον ανάδοχο. 

 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου που κα αναλάβει ο Ανάδοχοσ ανζρχεται ςτο ποςό των €850,00 

ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. και των λοιπϊν νομίμων κρατιςεων. Σο προεκτιμϊμενο 

κόςτοσ, ιτοι και το ποςό τθσ φμβαςθσ Ζργου, κα βαρφνει τουσ πόρουσ τθσ εγκεκριμζνθσ Πράξθσ. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

Δικαίωμα υποβολισ ζχουν όλα τα φυςικά πρόςωπα, ελεφκεροι επαγγελματίεσ, νομικά πρόςωπα με 

αντικείμενο τθν προμικεια και παροχι υπθρεςιϊν τροφοδοςίασ / catering.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ζχουν ζδρα ςτο Οομό ερρϊν και να είναι μζλθ του Επιμελθτθρίου ερρϊν. 

Επίςθσ, πρζπει να διακζτουν εμπειρία ςε διοργάνωςθ παρόμοιων εκδθλϊςεων. 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ  

Σο ζργο αςχολείται με το κζμα τθσ εξιςορρόπθςθσ μεταξφ τθσ επαγγελματικισ προςφοράσ δεξιοτιτων και τθσ 

ηιτθςθσ. Μαι οι δφο χϊρεσ ζχουν περιοριςμζνθ προςφορά κενϊν κζςεων εργαςίασ που δεν καταλαμβάνονται  

από τουσ αιτοφντεσ κακϊσ δεν κατζχουν το ιςοδφναμο εκπαιδευτικό υπόβακρο. Σο ζργο ςτοχεφει ςτθν 

επζκταςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ εκπαίδευςθσ και αγοράσ εργαςίασ, προςδιορίηοντασ τθ δθμιουργία νζων 

δεξιοτιτων και / ι τθν αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων και τθ διαμόρφωςθ του περιγράμματοσ νζων 

εργαςιακϊν προγραμμάτων, αξιοποιϊντασ τθ δικτφωςθ και τθ ςυνεργαςία μεταξφ των ακαδθμαϊκϊν 

ιδρυμάτων και τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ.  

Η προςτικζμενθ αξία του ζργου περιλαμβάνει τθ δθμιουργία Μζντρων Τποςτιριξθσ που κα γίνει το ςτοιχείο 

που κα ενϊςει τισ 2 χϊρεσ κάτω από ζνα κοινό ςκοπό: τθν προςζλκυςθ επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ και 

τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ των επαγγελματικϊν δεξιοτιτων, τθν ενκάρρυνςθ των νζων επενδφςεων που κα 

ενιςχφςουν τθν τοπικι οικονομία και τθν ανάπτυξθ και εργαςτιρια για τουσ δικαιοφχουσ που κα τουσ 

ενκαρρφνουν  τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων. 

Σο γεγονόσ αυτό κα βοθκιςει ςτθν αντιμετϊπιςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων και, ςυνεπϊσ, τθν ενίςχυςθ 

τθσ εδαφικισ ςυνεργαςίασ και τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ οράματοσ για το μζλλον των περιοχϊν. 

Σο εταιρικό ςχιμα του ζργου απαρτίηεται από τουσ: 

 Τπουργείο Παιδείασ / Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Ξάκθςθσ (ΓΓΔΞ) (Επικεφαλισ Εταίροσ) 

 Διμοσ Θεςςαλονίκθσ 

 Διαβαλκανικό Ινςτιτοφτο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (ΔΙΔΔ) 

 Ινςτιτοφτο Εργαςίασ τθσ ΓΕΕ (Γενικι υνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ) 
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 φνδεςμοσ Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ – (ΕΒΕ)  

 Μζντρο Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ τθσ Γενικισ υνομοςπονδίασ Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν Εμπόρων 

Ελλάδοσ (Μ.Ε.Μ. Γ..Ε.Β.Ε.Ε.)  

 Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ερρϊν 

 Chamber of Commerce and Industry - Blagoevgrad  

 South West University 

 

4. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΗ 2.2 «ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ»  («ORGANIZATION OF INFO 

DAYS») 

Η δράςθ αφορά τθ διοργάνωςθ μιασ ενθμερωτικισ θμερίδασ (Info Day) ανοιχτισ ςτο κοινό, με ςκοπό τθ 

διάχυςθ των ςτόχων του ζργου και τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, των 

τοπικϊν κοινοτιτων και φορζων ςχετικά με το κζμα τθσ εξιςορρόπθςθσ μεταξφ τθσ επαγγελματικισ 

προςφοράσ δεξιοτιτων και τθσ ηιτθςθσ. Ειδικότερα, το αναμενόμενο αποτζλεςμα τθσ δράςθσ είναι θ 

ενθμζρωςθ διακοςίων (200) ςυμμετεχόντων πάνω ςε κζματα απαςχόλθςθσ και εκπαίδευςθσ/ κατάρτιςθσ. 

Ματά τθ διεξαγωγι τθσ εκδιλωςθσ προβλζπεται catering για τουσ ςυμμετζχοντεσ. 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Πρόςφορεσ για τθ δράςθ γίνονται δεκτζσ ζωσ και τθν Δευτζρα 08.09.2014, ϊρα: 14:00 ςτα γραφεία του 

Επιμελθτθρίου ερρϊν, Γραφείο Διεφκυνςθσ 1οσ όροφοσ (Π. Μωςτοποφλου 2, ζρρεσ 62122, τθλ. 23210 

99733). 

 

Δεκτζσ γίνονται μόνο ενςφράγιςτεσ πρόςφορεσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ απορρίπτεται θ οικονομικι 

προςφορά. 

 

Η επιλογι και κατακφρωςθ του αναδόχου κα γίνει με βάςθ ποιοτικά και ποςοτικά κριτιρια των 

προςφερόμενων ειδϊν και υπθρεςιϊν.  

 

 

Περιςςότερεσ  πλθροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι  από το Επιμελθτιριο ερρϊν (Π. 

Μωςτοποφλου 2, ζρρεσ 62122, τθλ. 23210 99733, fax: 23210 99740 – 99728). 

 

 

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ κα ενθμερωκοφν τθλεφωνικϊσ. 

 



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 
Τπεφκυνοσ για τθ διανομι του αναλυτικοφ τεφχουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και για τθν παροχι πρόςκετων 

πλθροφοριϊν είναι θ κα Ματερίνα Σηίμουλα, 2οσ Όροφοσ Επιμελθτθρίου ερρϊν, τθλ. 23210 99733, όλεσ τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ. 

  

 

 

Ο Πρόεδροσ 

 

 

 

 

Χρήςτοσ Μζγκλασ 


