
 

 

  

 

 

Ηράκλειο, 28/072022 

Α.Π.: 6 

 

  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Υποέργου 1 «Ενέργειες Κατάρτισης και 
Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5114194. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 169191 



 

 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) 
Ανοικτού Διαγωνισμού 

  

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου  
Αθηνάς 18, 71306, Ηράκλειο 

Υπεύθυνος για πληροφορίες  Χαλκιαδάκη Χρυσάνθη 

Αθηνάς 18, 71306, Ηράκλειο  

2810 288 108, info@heraklion-hotels.gr  

Παροχή διευκρινίσεων Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στον 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Κωδικός NUTS EL43 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κεντρική αναθέτουσα 
αρχή. 

Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται από τον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει από τον Ν.4782/2021. 

Τίτλος διαγωνισμού Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του Υποέργου 1 «Ενέργειες 
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης «Κατάρτιση 
και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» 
με MIS 5114194. 

Συνολικός προϋπολογισμός 
έργου σε ευρώ 

Συνολικός π/υ: 269.800,00€. 

H παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και 
πιστοποίησης προσώπων (ως υπηρεσιών στενά συνδεόμενων 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). 

Κωδικοί του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων CPV 
(Common Procurement 
Vocabulary) 

80530000-8 (Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης). 

79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης). 

Αντικείμενο σύμβασης Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης σε 190 
εργαζόμενους & αυτοαπασχολούμενους που θα επιλέξει η 
Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα 
κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών, σε ένα από τα παρακάτω 
αντικείμενα:  

 Υπάλληλος κρατήσεων 
 Στέλεχος εστίασης – διοίκησης μονάδων εστίασης 
 Υπάλληλος τουριστικού γραφείου 
 Υπάλληλος υποδοχής – εξυπηρέτησης πελατών 

ξενοδοχείου 
 Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-

commerce) 
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με σκοπό την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, που 
θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση τόσο στην αναβάθμιση της 
θέσης και του ρόλου των ωφελουμένων/εργαζομένων στο 
εσωτερικό των επιχειρήσεων όσο και στην ενίσχυση της 
απασχόλησης τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.  

Κριτήριο ανάθεσης (ή 
κατακύρωσης) 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Διάρκεια σύμβασης Η  διάρκεια της  σύμβασης  ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει 
αμέσως μετά την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Τίτλος πράξης στην οποία 
εντάσσεται ο διαγωνισμός 

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της 
RIS3Crete. 

Κωδικός ΟΠΣ 5114194 

Χρηματοδότηση  Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης, κωδ. ΣΑ 
ΕΠ0021. Συγκεκριμένα, η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 
έργου 2021ΕΠ00210064) και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με 
Αρ. πρωτ. 3482/11-08-2021 (ΑΔΑ 6Ξ6Υ7ΛΚ-7ΟΥ) της ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα 
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από  εθνικούς πόρους του ΠΔΕ 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών 

08/08/2022 και ώρα 12:00 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών 

30/08/2022 και ώρα 15:00 

Ημερομηνία Διενέργειας 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
(Αποσφράγιση υποφακέλου 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά») 

06/09/2022 και ώρα 11:00 

Διάθεση της αναλυτικής 
Διακήρυξης του διαγωνισμού και 
των συμπληρωματικών 
εγγράφων της σύμβασης. 

 Στη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
www.eprocurement.gov.gr  

 Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής:   
https://www.heraklion-hotels.gr/  

Γλώσσα υποβολής προσφορών Ελληνική  

Εναλλακτικές προσφορές Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Κατανομή σε τμήματα Ο διαγωνισμός δεν κατανέμεται σε τμήματα. 

Πρόσθετα πληροφοριακά 
στοιχεία 

 Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 Οι προσφορές να ισχύουν και να δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από 

https://www.heraklion-hotels.gr/


 

 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις Εγγύηση συμμετοχής: 
 Κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 5.396,00€. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 

 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Προδικαστικές προσφυγές Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες 
εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο 
διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου 
ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 
«Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».  

 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό 

τόπο www.eprocurement.gov.gr  
του ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Προκήρυξης και της Διακήρυξης 

στον διαδικτυακό τόπο 
www.eprocurement.gov.gr του 

ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία ανάρτησης της 
Διακήρυξης στον διαδικτυακό 

τόπο του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Κρήτης https://www.heraklion-

hotels.gr/ 

08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του 

συστήματος, στην οποία οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

 

Για την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου 

 

 

 

 

Χαλκιαδάκης Νικόλαος 

Πρόεδρος ΔΣ 
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