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Χίος, 08/11/ 2022 
 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών - Ε.Ο.Α.Ε.Ν. 

 
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ανάθεση του έργου με τίτλο: 
«Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Προγραμμάτων Θεωρητικής κατάρτισης & Πρακτικής Άσκησης και 
Υλοποίηση Δράσεων Πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων (Υποέργα 3, 4 & 5)» στο πλαίσιο της 
Πράξης «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης - πιστοποίησης για την προώθηση των 
ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» με κωδικό MIS 5067216, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα του Άρθρου 107 «Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και 
άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)». 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) 
 Διεύθυνση: ΜΙΧ. ΛΙΒΑΝΟΥ 52, 82 132, ΧΙΟΣ 
 Τηλέφωνο: 22710 41170 
2. Τίτλος: «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Υλοποίηση Προγραμμάτων Θεωρητικής κατάρτισης & Πρακτικής 

Άσκησης και Υλοποίηση Δράσεων Πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων (Υποέργα 3, 4 & 
5)» 

3. Υπηρεσίες - εκτιμώμενη αξία: Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης εκτιμώμενης, 
αξίας  558.240,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 

4. CPV: 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) 
4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών 

Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 600 ωφελούμενους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
κατάρτισης απευθύνεται σε ανέργους, με έμφαση στους νέους πτυχιούχους έως 30 ετών και στους 
μακροχρόνια άνεργους χαμηλής εξειδίκευσης. Το πρόγραμμα κατάρτισης «Food & Beverage Management» 
βασίζεται στην παρακολούθηση 10 θεματικών ενοτήτων με συνολική διάρκεια θεωρητικής 
παρακολούθησης διάρκειας 80 ωρών και πρακτικής άσκησης σε φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα 
διάρκειας 120 ωρών. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης, εξυπηρετεί απολύτως τις ανάγκες 
σε απαιτούμενο διδακτικό χρόνο, ανά ενότητα θεωρίας. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης 

6. Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
8. Συνολικός  προϋπολογισμός: 558.240,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)  
9. Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για 11 Μήνες 
10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται σε 
11.164,80€. 
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11. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί το πλαίσιο της Πρόσκλησης με 
αριθμό πρωτ οικ 573/19-03-2020, Κωδικό Πρόσκλησης: ΙΟΝ88, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4149, Έκδοση: 3/0) της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», του Άξονα Προτεραιότητας: 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένα Προγράμματα κατάρτισης 
για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση σε τομείς της Περιφερειακής εξειδίκευσης (RIS)» Η 
σύμβαση αντιστοιχεί στα Υποέργα 3, 4 και 5 της Πράξης με τίτλο «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο 
πρόγραμμα κατάρτισης - πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του 
Food & Beverage Management» με Κωδικό ΟΠΣ 5067216, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ιόνια Νησιά» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2736/10-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΜ7Β7ΛΕ-Ρ1Τ) και την 1η 
Τροποποίηση αυτής με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.1233/25/05/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΜΧ7ΛΕ-63Ι). Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω 
του ΠΔΕ. 

12. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. και συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://eoaen.com/ όπου 
παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( 
www.promitheus.gov.gr ) 

13. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

14. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 
11/11/2022 και ώρα 15:00  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21/11/2022 και ώρα 18:00 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

15. Χρόνος ισχύος των προσφορών:  δώδεκα (12) μήνες 
16. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
18. Ενστάσεις – 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)» 

19. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του 
διαγωνισμού. 

20. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 11/11/2022 
 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών 
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