
 

 

 

Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης)  
Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού 

Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Σταδίου 24, ΤΚ 105 64, Αθήνα 
Τηλ: 210-3312535-6, e-mail: info@hhf.gr 

Υπεύθυνος για πληροφορίες Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος ΔΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:  
 

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

Είδος/Τύπος Αναθέτουσας 
Αρχής: 

Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση Ομοσπονδία 

Είδος Διαγωνιστικής 
Διαδικασίας: 

Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός  

Τίτλος Διαγωνισμού: 

Δράσεις επαγγελματικής Συμβουλευτικής-Κατάρτισης -Πιστοποίησης-
Πρακτικής Άσκησης Ωφελουμένων» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της 
Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-
29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5076682 

Συνολικός προϋπολογισμός 
έργου σε ευρώ  

Οχτώ εκατομμύρια πεντακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα 
ευρώ (8.502.624,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 
Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και 
πιστοποίησης απαλλάσσονται 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. 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016). 

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

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς 
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80530000-8 
(Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης) και συμπληρωματικών 
CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης) και CPV: 79414000-9 
(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού). 

Αντικείμενο Σύμβασης: 

Αντικείμενο της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής 
Βιομηχανίας» αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής 
συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης σε ειδικότητες της 
Τουριστικής Βιομηχανίας με ωφελούμενους 4.542 ανέργους, 
εγγεγραμμένους στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-29 ετών (να 
έχουν συμπληρώσει το 29ο και να διανύουν το 30ο έτος), που βρίσκονται 
εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Αποσκοπεί στην 
αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων νέων ανέργων που επιθυμούν να 
απασχοληθούν στην Τουριστική Βιομηχανία. 
Στο πλαίσιο αυτό η πράξη διαρθρώνεται στα εξής πέντε (5) υποέργα: 
• ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προετοιμασία, συντονισμός, διαχείριση και δημοσιότητα 

του έργου ΠΟΞ 
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• ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Δράσεις επαγγελματικής Συμβουλευτικής-Κατάρτισης - 
Πιστοποίησης-Πρακτικής Άσκησης Ωφελουμένων  

• ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Καταβολή εκπαιδευτικών επιδομάτων 
• ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΕΔ ΑΠΚΟ -Συντονισμός της πράξης, Διοικητική και 

οικονομική παρακολούθηση, Αξιολόγηση, Δημοσιότητα, Διαδικασίες 
διαχείρισης καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ -Σύμβουλος υποστήριξης καταβολής 
εκπαιδευτικών επιδομάτων 

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 2 «Δράσεις επαγγελματικής 
Συμβουλευτικής-Κατάρτισης -Πιστοποίησης-Πρακτικής Άσκησης 
Ωφελουμένων» της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση 
ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας». 

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 οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας -τιμής 

Διάρκεια Σύμβασης:  
Δέκα (10) μήνες από  την επόμενη της υπογραφή της  και την ανάρτηση της 
στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λήγει στις 31/10/2023. 

Τίτλος Πράξης στην οποία 
εντάσσεται ο Δημόσιος 
Διαγωνισμός: 

Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε 
ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας 

Κωδικός MIS : 5076682 

Βασικοί όροι 
χρηματοδότησης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο 
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωδ. ΣΑ Ε3341. Η σύμβαση 
χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ33410004). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στα πλαίσια του ΕΠ «Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 2014-2020» 
και της «Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων» (ΠΑΝ) και από  
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης 
υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών: 

11/11/2022, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 14:00 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής ηλεκτρονικών 
προσφορών: 

13/12/2022, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00 

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

16/12/2022, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 11:00 

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

• Από τη Διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ: 176893) 

• Από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής  www.hhf.gr  
Γλώσσα υποβολής 
προσφορών και επικοινωνίας:  

Ελληνική 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές  

Κατανομή σε τμήματα ΟΧΙ 
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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 την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

• Εγγύηση Συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ποσό 
170.052,48€) 

• Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 4% επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 
(ποσό: 340.104,96€) 

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)»   

 

Ημερομηνία 
αποστολής της 

Προκήρυξης στον 
διαδικτυακό τόπο 

https://ted.europa.eu 
του Συμπληρώματος 

στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ 

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 της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων 

www.hhf.gr 

08/11/2022 11/11/2022 11/11/2022 11/11/2022 

 

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. 
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