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The Programme is co-funded by the European Union 

(ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 16/07/2012 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 

Πρόχειρος Διαγωνισμός, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά για την ανάθεση του έργου: «Ανάπτυξη κλαδικού συστήματος πιστοποίησης 

προσόντων» στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της μόδας και διευκόλυνση της 

κινητικότητας των εργαζομένων στη διασυνοριακή περιοχή» του Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013» 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012  
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Εισαγωγή 

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Μ.Κ.Ε., ως Αναθέτουσα Αρχή, στο 

πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της μόδας και διευκόλυνση της κινητικότητας των 

εργαζομένων στη διασυνοριακή περιοχή» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013», προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με 

σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά για την ανάθεση του Έργου: «Ανάπτυξη κλαδικού συστήματος πιστοποίησης 

προσόντων». 

 

Συνοπτικά στοιχεία  

 

Αναθέτουσα Αρχή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Μ.Κ.Ε.» 

Καραολή Δημητρίου 20 (1ος όροφος), Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκης  

Τηλ: 2310410121 

Fax: 2310410121 

email. info@gnossi-ngo.org 

Τίτλος Έργου Ανάπτυξη κλαδικού συστήματος πιστοποίησης προσόντων 

Προϋπολογισμός 14.626,50 € πλέον ΦΠΑ 

Διάρκεια Εκτέλεσης 

Έργου 

από την υπογραφή της σύμβασης έως 10/12/2012 

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

Τόπος Κατάθεσης 

Προσφορών 

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ 

Καραολή Δημητρίου 20, (1ος Όροφος) ΤΚ 551 31, Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκης,  

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής ερωτημάτων 

για διευκρινήσεις  

Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 και ώρα: 17:00 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012 και ώρα 15:00 

Ημερομηνία και τόπος 

αποσφράγισης 

προσφορών 

Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012 και ώρα 15:00,  

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ 

Καραολή Δημητρίου 20, (1ος Όροφος) ΤΚ 551 31, Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκης, 

Χρηματοδότηση έργου Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ε.Τ.Π.Α. και κατά 15% 

από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασία «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013». 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 

σύμβαση και θα εκτελέσει το έργο  
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Προκήρυξη Το παρόν έγγραφο 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 

και του Αναδόχου 

Επίσημη γλώσσα της 

σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση έργου 

Συμβατικά τεύχη Είναι κατά σειρά ισχύος : α) η Σύμβαση, β) η Προκήρυξη & γ) η 

Προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) 

Συμβατικό τίμημα Η συνολική τιμή που θα κατακυρωθεί το έργο 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Παραλαβή τεύχους Προκήρυξης 

 

Η διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης γίνεται από την έδρα της «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Α.Μ.Κ.Ε.» και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). 

Επίσης δύναται να σταλεί και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση παραλαβής της 

Προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή, δεν έχει καμία απολύτως 

ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες/τριες της Προκήρυξης θα 

πρέπει να συμπληρώνουν ή να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@gnossi-ngo.org 

σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 

φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή 

της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν το τεύχος της Προκήρυξης, για την περίπτωση που θα 

ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ 

 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 

 

 

mailto:info@gnossi-ngo.org

