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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)                                                                        

Αθήνα,   27 / 01 /2022 
                                        Αριθ. Πρωτ.:  126    

Ταχ. Δ/νση: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220)                        
Ταχ. Κωδ.: 17603      
Πληροφορίες: Δ.Κυριαζάνου     
Τηλέφωνο: 210 4810386 
e-mail: d.kyriazanou@sydna.gr 
                                          

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο:  
«Υπηρεσίες προ-θερμοκοίτισης & εικονικής θερμοκοίτισης για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας», 
στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ» με MIS 5074435, με κριτήριο κατακύρωσης της 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
1. Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συ.Δ.Ν.Α.)                                   
2. Διεύθυνση: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220)                       
3. Τηλέφωνο: 210 4810386, 210 4811371 
4. Τίτλος: «Υπηρεσίες προ-θερμοκοίτισης & εικονικής θερμοκοίτισης για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας» 

στο πλαίσιο της Πράξης «Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ» με MIS 5074435 

5. Υπηρεσίες: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού),  
80530000-8 (Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης) και 79400000-8 (Υπηρεσίες παροχής γενικών 
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης). 

6. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 
7. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο του έργου στο πλαίσιο της Πράξης “ Βελτίωση ικανοτήτων και 

διαβίωσης των ΑμεΑ”, που αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης, 
mentoring, coaching, καθώς και ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών «προ-θερμοκοίτισης» επιχειρηματικότητας 
για άτομα με αναπηρία και «εικονικής» θερμοκοίτισης επιχειρηματικότητας για υφιστάμενους επιχειρηματίες 
(με αναπηρία ή χωρίς) που επιθυμούν να απευθυνθούν στην αγορά ατόμων με αναπηρία ή με άλλες παρόμοιες 
ανάγκες, 200 ωφελουμένων των τριών δήμων που αποτελούν το Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής, καθώς και 
σε 74 ωφελούμενες υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις, με σκοπό την ενίσχυση και ανάπτυξη των γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καθώς και ως προς τις επιχειρηματικές προσλαμβάνουσες που 
έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους και στο γνωστικό τους υπόβαθρο, έτσι ώστε να βελτιώσουν και να εξελίξουν την 
υφιστάμενη επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή να αναπτύξουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική τους 
ιδέα. 

8. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
9. Συνολικός προϋπολογισμός:  

480.351,61 €  

94.848,39 € Φ.Π.Α. (24%) (Οι ενέργειες Β1.2,Β2.3,Β2.4 που αφορούν  παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής 
κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ) 
575.200,00 € συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

10. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για δεκαπέντε (15) Μήνες από την υπογραφή της.   
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11. 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 9.607,03 €. 
 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 4% του συμβατικού τιμήματος  

12. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ΕΚΤ) και το ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020/Π.Δ.Ε με M.I.S 5074435 / ΣΑΕ 2020ΕΠ08510170 σε συνέχεια της 
πρόσκλησης ΣΥΔΝΑ3. Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 2 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “ Βελτίωση ικανοτήτων 
και διαβίωσης των ΑμεΑ” με Κωδικό ΟΠΣ 5074435 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» με 

βάση την απόφαση ένταξης με 1032/15-12-2020 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΥΥΓ46ΜΟΞ9-ΗΜ7) και την με αρ. πρωτ. 
949/21-10-2021 τροποποίηση της (ΑΔΑ: Ω3Θ846ΜΟΞ9-75Ψ)  από τον ΕΦΔ Συ.Δ.Ν.Α. 

13. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ Α220) Ταχ. Κωδ.: 17603 και στο τηλέφωνο 210 4810386, 210 4811371 e-mail:  
d.kyriazanou@sydna.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: http://sydna.gr/el 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 ). 

14. 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: 
31/01/2022 και ώρα 08:00. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/03/2022 και ώρα 12:00 π.μ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 16/03/2022 και ώρα 11:00. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
είναι η Ελληνική. 

15. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

16. Είδος Διαδικασίας: 
Ανοικτή. 

 Κριτήριο Κατακύρωσης: 
 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
18. Αρμόδιο Όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής: 

 Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 
19. Ελάχιστη Απαιτούμενη Χρονική Διάρκεια Ισχύος Προσφοράς:   

 Δώδεκα μήνες (12) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
20. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 

διαγωνισμού.  
21. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  26/01/2022. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΔΝΑ 
 
 
 

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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