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Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας 
(Ε.ΣΥ.Ν)  
Τζωρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, τ.κ. 
10677 
Τηλ. 210 5548340 
Φαξ 210 5549342 
Email:esyn.euprojects@gmail.com 

 

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παροχή υπηρεσιών του Πακέτου Εργασίας 
5: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Δράσεων 
Δικτύωσης & Δημιουργίας Cluster και 
ειδικότερα του Παραδοτέου 5.1.2  
“Διεθνείς Επισκέψεις Ανταλλαγών” της 
πράξης «Environmental Management 
Enhancement by  Youth-run SMEs», η οποία 
έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα  Εδαφικής Συνεργασίας 
«Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» 

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 53.000,00€  

  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Συνοπτικού Διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) 

για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών «του Πακέτου 
Εργασίας 5: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Δράσεων Δικτύωσης & 

Δημιουργίας Cluster και ειδικότερα του Παραδοτέου 5.1.2  “Διεθνείς 
Επισκέψεις Ανταλλαγών” 

για  την  πράξη 

 «Environmental Management Enhancement by  Youth-run SMEs»,  

με ακρωνύμιο «EnvironmentYou» και  

η οποία έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εδαφικής 
Συνεργασίας «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

53.000,00€  

Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής , ήτοι θεματικά 
εργαστήρια, (ως υπηρεσία στενά συνδεόμενης με την κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 
4346/2015 (ΦΕΚ Α’ 152/20-11-2015) 

Αριθμός Διακήρυξης 01/2021  

Αναθέτουσα Αρχή: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν) 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Τζωρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10677 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 210 5548340 

Φαξ 210 5549342 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  esyn.euprojects@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αρμόδιος Δρίκος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://esyn.gr/ 

 

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης: 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΑ http://esyn.gr/. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή, η οποία 
ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998 και είναι ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική 
ομοσπονδία οργανώσεων νέων. Σήμερα συγκροτείται από πενήντα εννέα οργανώσεις νέων 
(έξι νεολαίες πολιτικών κομμάτων και μεγάλο αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων), 
δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της οργανωμένης ελληνικής νεολαίας. Στόχος του είναι η 
ενίσχυση του ρόλου και ο συντονισμός των δράσεων των οργανώσεων μελών του. Το Ε.ΣΥ.Ν. 
σύμφωνα με τον αριθμό των μελών των οργανώσεων του, αντιπροσωπεύει πάνω από 
τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οργανωμένους Έλληνες νέους και νέες. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

• Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΑ http://esyn.gr/ 

• Οι προσφορές των υποψήφιων οικονομικών φορέων υποβάλλονται στη διεύθυνση 
Τζωρτζ 10, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα 10677 

• Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους ανωτέρω αρμόδιους για 
πληροφορίες: στις προαναφερθείσες διευθύνσεις και τηλέφωνα της παρ.1.1 
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Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 
του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους 
της παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός ΠΔΕ 2019ΕΠ20860006, 
βάσει ΣΑΕΠ 208/6). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασίας 5 της Πράξης με κωδικό: MIS 5049189 και 
τίτλο «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece-
Bulgaria 2014-2020». 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι προς το Εθνικό 
Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.Σ.Υ.Ν.) θα αφορά στα ακόλουθα Παραδοτέα (Deliverables) του 
Πακέτου Εργασίας 5: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Δράσεων Δικτύωσης & Δημιουργίας Cluster 
και ειδικότερα του Παραδοτέου 5.1.2  “Διεθνείς Επισκέψεις Ανταλλαγών” της πράξης 
«Environmental Management Enhancement by  Youth-run SMEs», η οποία έχει ενταχθεί  στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-
2020». Ειδικότερα, οι παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες αναλύονται: στο 
σχεδιασμό, στην οργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων μελέτης/ενημέρωσης (study visit) 
εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων για 30 συμμετέχοντες (το μέγιστο). 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκπαιδευτικών ενεργειών του υπό ανάθεση 
έργου συμπεριλαμβάνεται και η υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων συνολικής 
διάρκειας 16 ωρών στα ακόλουθα 4 θεματικά αντικείμενα:  

1. Περιβαλλοντικά φιλική επιχειρηματικότητα (Eco-friendly Business) 

2. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management Systems) 

3. Προστασία Φυσικών πόρων μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Natural 
Resources protection through business activities)  

4. Βιολογική καλλιέργεια κυρίως σε ορεινές περιοχές (Bio-agriculture mainly in 
mountainous areas) 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80500000-9 Υπηρεσίες Κατάρτισης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των (πενήντα τριών χιλιάδων ευρώ) 
53.000,00€. Επισημαίνεται ότι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και 
συμβουλευτικής , ήτοι θεματικά εργαστήρια, (ως υπηρεσία στενά συνδεόμενης με την 
κατάρτιση) απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της 
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παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 και του άρθρου 19 του Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ 
Α’ 152/20-11-2015) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/06/2021 και ώρα 11:30 π.μ. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση Σύμβασης. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/09/2021. Σε 
κάθε περίπτωση το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως  την 31/12/2021 (ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της Πράξης. Ενδεχόμενη παράταση στην περίπτωση παράτασης της Πράξης θα 
επιφέρει ανάλογη παράταση της υπό ανάθεση υπηρεσίας.  

 

 

Ημερομηνία: 

31/05/2021 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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