
 

 

  

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

 

 

Περίληψη Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού 

Διαγωνισμού με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) 

για την Επιλογή Αναδόχου της Υπηρεσίας 

 

 
"Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης 

της υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων 

κατάρτισης και πιστοποίησης » με κωδικό ΟΠΣ 5035129" 

 

 

 
Προϋπολογισμός 

75.806,45 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 

94.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

Αριθμός Διακήρυξης: 01/ 2020 

Αναθέτουσα Αρχή: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 



ΑΔΑ: Ω3Ε646ΜΘΥΗ-Υ6Κ



 

 

Σελίδα 1 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ (OBE) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λόντου 8 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 106 81 

Τηλέφωνο 210 38 10 783-4 

Φαξ 210 33 01 977 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  obesecretary@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΓΡΟΥΖΗ ΤΖΟΓΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://obe.gr/ 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) https://obe.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή), η 

οποία αποτελεί δευτεροβάθμια επαγγελματική Οργάνωση (Ομοσπονδία) με την επωνυμία «Ομοσπονδία 

Βενζινοπωλών Ελλάδος». Έχει έδρα την Αθήνα,  ιδρύθηκε το έτος 1978 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το 

καταστατικό της, με την υπ.αρ.2797/1978 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και 

επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Μέλη 

της Ομοσπονδίας γίνονται οι νόμιμα λειτουργούντες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις (Ενώσεις) που 

έχουν σαν μέλη τους φυσικά πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα του βενζινοπώλη. 

 

Έγγραφα και Πληροφορίες για τον Διαγωνισμό 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Ομοσπονδίας https://obe.gr/  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ. Ε1191.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. ενάριθ. 

έργου 2019ΣΕ11910015) 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την 

παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» με βάση 

την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ.: 3852/1250/Α3, 13/06/2019 και έχει λάβει κωδικό MIS 5035129. Η παρούσα 

https://obe.gr/
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Σελίδα 2 

σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών του συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της 

υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων 

κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ 5035129 και αποτελεί το πρώτο υποέργο αυτής: Υποέργο 1. 

«Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης».  

Μέσω της παρούσας θα υποστηριχθεί η Αναθέτουσα αρχή με στόχο την 

• Απρόσκοπτη υλοποίηση της Πράξης,  

• Διαχειριστική υποστήριξη του έργου (ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020)  

• Ο απαιτούμενος συντονισμός και διοίκηση ενεργειών ανά Πακέτο Εργασίας και συνολικά του Έργου. 

• Οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση του συνόλου των δαπανών της Πράξης 

• Ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε 
θέματα διαχείρισης. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της Σύμβασης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 94.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 75.806,45 ΦΠΑ : 18.193,55). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της 

βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/10/2020 και ώρα 18:00 

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 ,  

την 01/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00. 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ     Ο Γ. Γραμματέας 

Μιχάλης Κιούσης    Άγγελος Τούντας 
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