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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2023» 

 

Ο Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής 

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης  εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 

βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την υπηρεσία με τίτλο «Αναβάθμιση 

δυνατοτήτων και επέκταση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών 

της Αγοράς Εργασίας για την περίοδο 2021-2023». 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία, ανέρχεται στο ποσό των 3.732.400,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.010.000,00 € ΦΠΑ : 

722.400,00 €). 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων. (ΚΩΔ. ΣΑ Ε3341, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ): 

2021ΣΕ33410016)) 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Πράξη με Τίτλο «Αναβάθμιση δυνατοτήτων 
και επέκταση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης αναγκών της Αγοράς 
Εργασίας για την περίοδο 2021-2023» με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5130621, η οποία έχει ενταχθεί 
στο Συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. (Η 
πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).) 

Το παρόν αφορά στο Υποέργο 1 της προαναφερθείσας Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση 
δυνατοτήτων και επέκταση της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών 
της Αγοράς Εργασίας για την περίοδο 2021-2023». 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: 

- η αναβάθμιση των επιχειρησιακών και λειτουργικών δυνατοτήτων του Μηχανισμού 
Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (ΜΔΑΑΕ) καθώς και του εύρους των εκροών αυτού 
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- η ενίσχυση της διάχυσης και αξιοποίησης των εκροών του Μηχανισμού ΜΔΑΑΕ, ιδίως στις 
καινοτόμες δραστηριότητες και τις προτεινόμενες πιλοτικές εφαρμογές των δράσεων για την 
δημιουργία θέσεων εργασίας που αξιοποιούν την τεχνολογία της πρωτοβουλίας REBRAIN 
GREECE 

- η συνέχιση της υποστήριξης των Κεντρικών και Περιφερειακών φορέων 

- η συνεισφορά στην εκπλήρωση του αναγκαίου πρόσφορου όρου αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 4 για την 
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79411000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα γενικής διαχείρισης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες σε κάθε περίπτωση θα 

ολοκληρωθεί έως τις 15/12/2023. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 28/03/2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 13:00 (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 22/03/2022 και ώρα 13:00 μ.μ.  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

10/02/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  

http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση: https://www.eiead.gr/ 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr.  

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 

[δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ]. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις 

οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://www.eiead.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη 

της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με 

την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της προϋπολογισθείσης 

δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., εξήντα χιλιάδες διακόσια ευρώ (60.200,00 €)  

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση 

της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

 

Ο Πρόεδρος – Γενικός Διευθυντής  

 

 

Αριστοτέλης Βαβουγυιός 

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