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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
Χανιά      26/08/2022 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗ ΑΡΙΘ. Δ/ΞΗ  2/2022 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΗΔΗ  170317 
 

Σο Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Χανίων προκθρφςςει Ανοικτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό για 
τθν ανάδειξθ αναδόχου των ενεργειϊν κατάρτιςθσ/πιςτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «χζδιο 
Δράςησ του Επιμελητηρίου Χανίων για την Κατάρτιςη και πιςτοποίηςη γνϊςεων και δεξιοτήτων ςε 
τομείσ τησ RIS3Crete»  με κωδικό MIS 5100868, τθσ οποίασ είναι Δικαιοφχοσ  και  ζχει ενταχκεί ςτο 
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ««Κριτθ 2014-2020» με τθν υπ αρ. πρωτ. 2884/07-07-2021 (ΑΔΑ Ψ5Ι77ΛΚ-ΙΝΚ)  
απόφαςθ ζνταξθσ, με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη 
προςφορά βάςει ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ.   
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16,  και τισ ειδικότερεσ 
διατάξεισ του 109 Α κακϊσ οι προκθρυςςόμενεσ υπθρεςίεσ εντάςςονται ςτο πεδίο των κοινωνικϊν και 
άλλων ειδικϊν υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα XIV του Προςαρτιματοσ Αϋ του 
ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφουν, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του άνω ςυςτιματοσ.  
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): CPV 80530000-8 Τπθρεςίεσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και ςυμπλθρωματικοφ CPV 
79132000-8 Τπθρεςίεσ Πιςτοποίθςθσ. 
Φυςικό αντικείμενο τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν αποτελεί θ υλοποίθςθ των ενεργειϊν 
ςτοχευμζνθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και τθσ αντίςτοιχθσ πιςτοποίθςθσ γνϊςεων και δεξιοτιτων 
τριακοςίων ςαράντα τεςςάρων (344) εργαηομζνων του ιδιωτικοφ τομζα και αυτοαπαςχολοφμενων ςε 
επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα που ζχουν ζδρα ι υποκατάςτθμα ςτθν Περιφζρεια Κριτθσ/  Π.Ε. 
Χανίων, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ και αναβάκμιςθ του επαγγελματικοφ τουσ profile. 
Η υπό ανάκεςθ ςφμβαςθ περιλαμβάνει:  

1. τθ Διαμόρφωςθ Αναλυτικϊν Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων και τθν Ανάπτυξθ Εκπαιδευτικοφ 
Τλικοφ για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα : 
 Reskilling:Επιχειρθματικζσ & Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ 
 Digital Marketing for tourism 

2. τθν Επαγγελματικι Κατάρτιςθ 344 Ωφελοφμενων.  
3. τθν Πιςτοποίθςθ Γνϊςεων & Δεξιοτιτων των Ωφελοφμενων.  
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Η υλοποίθςθ τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ καλφπτει το ςφνολο τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Χανίων και θ 
διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 13 μινεσ. 
Η προχπολογιςκείςα αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τετρακοςίων πενιντα τεςςάρων 
χιλιάδων ογδόντα ευρϊ (454.080 €). Επιςθμαίνεται ότι θ παροχι υπθρεςιϊν επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ προςϊπων (ωσ υπθρεςία ςτενά ςυνδεόμενθσ με τθν κατάρτιςθ) 
απαλλάςςεται από ΦΠΑ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ ιβϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου  
22 του ν. 2859/2000 και του άρκρου 19 του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α' 152/20-11-2015). 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ, Κωδ. ΑΕ Π0021. 
Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. 
ενάρικ. ζργου 2021ΕΠ00210051). 
Η ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από 
εκνικοφσ πόρουσ μζςω του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων. 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν τα αναφερόμενα ςτο 
άρκρο 25 του Ν. 4412/2016 φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν 
φορζων, τα μζλθ αυτϊν. 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ 2% επί του 
προχπολογιςμοφ τθσ ςφμβαςθσ, ιτοι εννζα χιλιάδεσ ογδόντα ζνα ευρϊ και εξιντα λεπτά (9.081,60) 
ευρϊ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
εκτόσ Φ.Π.Α. 
Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των υπθρεςιϊν  ςε ζνα τμιμα, όπωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ. 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr φςτερα από 
προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτο δικτυακό τόπο του 
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παρ. 1, άρκρο 27 του ν. 4412/2016. 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. (Α/Α ςυςτιματοσ: 160173) μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα που ορίηει θ παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, 
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν 
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ 
εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)», 
εφεξισ «Κ.Τ.Α. ΕΗΔΗ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ» και τα κακοριηόμενα ςτθν διακιρυξθ. 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςµό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
θλεκτρονικι υπογραφι, χορθγοφµενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθµα (Ε..Η.∆Η.- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr).  
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 26/08/2022 θμζρα Παραςκευι και 
θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν θ 07/09/2022 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 14:00. Μετά τθν 
παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ 
ςτο φςτθμα.  
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ (αποςφράγιςθ των προςφορϊν) κα γίνει θλεκτρονικά, τζςςερισ (4) 
εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι τθν 14/09/2022 
θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11.00 π.μ. από τθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ του 
διαγωνιςμοφ.  
Για τα πλιρθ τεφχθ του διαγωνιςμοφ κα παρζχεται ελεφκερθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα  
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ www.chania-cci.gr. 
Σα αιτιματα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ 
(Διακιρυξθσ και Παραρτθμάτων τθσ) υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ 
µζςω τθσ ∆ιαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.∆Η..,  το αργότερο ζξι (6)  θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 
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Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ 
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.  
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν μαηί με τθν 
προςφορά τουσ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ).  
Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον διαγωνιςμό δίδονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο τθλζφωνο 
2821052329, κ. Μθτςοτάκθ Αδαμάντιο, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ & ϊρεσ. 

 

 
                                                                                                    Ο Πρόεδροσ του Επιμελητηρίου Χανίων 

 
                                                                                                Αντϊνιοσ Ροκάκησ
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