
Ηράκλειο Κρήτης 

21/07/2022 
Α.Π.: 1810 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Ενέργειες 

Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων)) της Πράξης «Κατάρτιση και 

πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete>> με MIS 5104124. 

Α/ Α ΕΣΗΔΗΣ: 169119 

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου 

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου 

1 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων 

και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» με MIS 5104124, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητήριο Ηρακλείου 

2. Διεύθυνση: ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 9 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 71202 

3. Τηλέφωνο: 2810247000 

4. Τ{τλος: Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης 

Δεξιοτήτων» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» 

με MIS 5104124, 

5. Υπηρεσίες: 
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• Κατάρτιση 190 εργαζομένων αυστηρά στον ιδιωτικό τομέα και αυτοαπασχολουμένων - (CPV): 

80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης). 

• Πιστοποίηση 190 ωφελούμενων - CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης) 

6. Κωδικός NUTS: EL43 

7. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

8. Περιγραφή - αvτικείμεvο της 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: 

• Στέλεχος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουριστικό τομέα 

• Στέλεχος Εστίασης - Διοίκησης Μονάδων Εστίασης 

• Πωλητής -Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου 

• Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταφικής παρουσίας - Social media Marketing 

• Υπάλληλος Υποδοχής - Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου 

• Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE ) 

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 

επιχεφήσεων όσο και στην ενίσχυση της απασχόλησης τους. 

9. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 

10.Συνολικός προϋπολογισμός: Διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (269.800,00 €)-χωρίς 

ΦΠΑ. Η 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). 

11. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 

και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

12.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται 

από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό σε ευρώ(€), το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσό 

2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (Άρθρο 72 Ν. 4412/2016). Υπενθυμίζεται ότι η 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' 
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