
       

 

 

 

 

                                                              
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«"ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ" της Πράξης 

"Δράσεις Βελτίωσης Δεξιοτήτων & Επαγγελματικών Γνώσεων Εργαζομένων στη 

Λέσβο & στη Λήμνο» 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λέσβου, 

 

προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για 
την υλοποίηση του Υποέργου 1: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ" της Πράξης "Δράσεις Βελτίωσης Δεξιοτήτων & Επαγγελματικών Γνώσεων 
Εργαζομένων στη Λέσβο & στη Λήμνο", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Βόρειο 
Αιγαίο 2014-2020", συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 255.000,00 € άνευ ΦΠΑ, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  

Η δαπάνη για την υπό ανάθεση υπηρεσία θα καλυφθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΚΤ). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών/ 
δράσεων "Κατάρτισης - Πιστοποίησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και 
Αυτοαπασχολούμενων". 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικών 
CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης) και CPV: 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού). 

 
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης  
Υποβολής Προσφορών  

Ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής 

Αποσφράγισης Προσφορών 

Η Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr             του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

20/02/2023, 
ώρα 15:00 

24/02/2023,  
ώρα 11:00 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, και Ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ  

Ταχ. Δ/νση:  Π. Κουντουριώτη 71, 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 

Τηλέφωνο: 22510-29727 

e-mail: chamber@lesvos-chamber.com 

 

Μυτιλήνη, 16/01/2023 

Αρ. πρωτ.:22 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΤΛΦ469ΗΛ5-Φ28



       

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Συστημικός Αύξων Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 181540 

Κάθε προσφορά, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, η οποία για το σύνολο ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 5.100,00 €, ισχύος τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα 
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
11/01/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αρ. 2023/S 011-
026775  και ημερομηνία δημοσίευσης την 16/01/2023. 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στον ελληνικό τοπικό τύπο, όπως προβλέπεται στις σχετικές 
διατάξεις. Η δαπάνη των εν λόγω δημοσιεύσεων βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Η παρούσα προκήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του 
ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΔΜΗΣ 
(www.eprocurement.gov.gr) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου 
Λέσβου: www.lesvos-chamber.com  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με το διαγωνισμό, από τα γραφεία του 
Επιμελητηρίου Λέσβου (κα. Μαυρογιάννη Ανδρομάχη, τηλ.: 22510-29727) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Για το Επιμελητήριο Λέσβου 

 

Μυρσινιάς Ευάγγελος 

Πρόεδρος ΔΣ 

http://www.lesvos-chamber.com/
ΑΔΑ: 6ΤΛΦ469ΗΛ5-Φ28
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