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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:. Αποτελέσµατα αποσφράγισης και εξέτασης τυπικών κριτήριων αποκλεισµού των προσφορών
που κατετέθησαν στο πλαίσιο του Ανοιχτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχων
των 1. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε
υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης
(πράσινα επαγγέλµατα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» 2. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε
θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλµατα) στις 3 περιφέρειες
σταδιακής εξόδου» 3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα αειφόρου
περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλµατα) στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» που
προκηρύχθηκε µε την υπ’ αρ. 7235/2327/13.02.2009 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98.).
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2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ267/Α/3-12-2007)
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 368/89 (ΦΕΚ 163/Α) για τον Οργανισµό του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.∆. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών
πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία µετονοµάσθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α)
σε Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
5. Το Ν. 2874/2000 «Προώθηση στην απασχόληση και άλλες διατάξεις», άρθρο 3 (ΦΕΚ 286 Α/29-12-2000).
6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083 του Συµβουλίου της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο
Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
7. Την µε αριθµό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001) και τα Παραρτήµατα αυτής.
8. Την υπ΄αριθµ. C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 2007-2013 του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UΡΟ001).
9. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 645/τ.Β΄/27.03.2007) Υπουργική Απόφαση
Συστήµατος ∆ιαχείρισης.
10. Το Π.∆.4/2002 (ΦΕΚ 3Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης και ∆ιαχείριση
των Αντίστοιχων πόρων».
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 37156/18953/20-05-2008 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά µε
την «Τροποποίηση της υπ’αρ. 107900/12-04-2001 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 599/21-52001) ως ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στο Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β’ 1005/30-5-2008).
12. Το υπ’ αριθµ. 53358/4752/16-07-2008 Έγγραφο Επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το ΕΚΤ, ως δικαιούχου του ΕΣΠΑ κατά τη
µεταβατική περίοδο.
13. Την υπ’ αριθµ. 110327/14-2-2005 (ΦΕΚ 230/Β/21-2-2005) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που ορίζει το «Σύστηµα Πιστοποίησης
Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)».
14. Την υπ’ αριθµ.11384/13-5-2003 (ΦΕΚ 616/Β/19-5-2003) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το «Σύστηµα Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης».
15. Την υπ’ αριθµ. 113613/21.11.2006 (ΦΕΚ 1700/Β/21.11.2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας µε θέµα «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
113172/17-11-2005 (ΦΕΚ 1593/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών οικονοµίας και
Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήµατος Πιστοποίησης
Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
16. Την υπ’ αριθµ. 112282/31-7-2006 (ΦΕΚ 1094/Β/10-8-2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Σύστηµα διαχείρισης του Ενιαίου
Μητρώου Αξιολογητών (Ε.Μ.Α) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».
17. Την υπ’ αριθµ. 55582/1933/25-7-2008 (ΦΕΚ 1491/Β’/29-7-2008) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το «Ενιαίο Σύστηµα ∆ιαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελµατικής Κατάρτισης
Συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για όλα τα επιχειρησιακά
προγράµµατα που εµπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
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18. Το Π.∆. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει κάθε φορά.
19. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού».
20. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α΄/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», στα σηµεία που δεν
καλύπτονται από την προκήρυξη και από το Π.∆. 60/2007.
21. Το άρθρο 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α’ 297) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ, µονίµων στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
22. Τον Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ/Α΄/25.09.2008) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού
Προϋπολογισµού, έλεγχος των δηµοσίων δαπανών, µέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
(άρθρα 1-2).
23. Την υπ΄ αριθµ. 2/82565/12.11.2008 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών
αναφορικά µε την «τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού».
24. Την υπ’ αρ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε L 134/30-42004) «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών» και την υπ’ αριθµ. 14873/395/4-4-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών για την εφαρµογή της ανωτέρω Οδηγίας από τις Αναθέτουσες Αρχές.
25. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/16-03-2007), για την «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
26. Τον Νόµο 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποφυγή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τον
νόµο 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).
27. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09.03.1999) «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
28. Την υπ’αριθµ. 7185/478/13-02-2009 Σύµφωνη Γνώµη της Ειδικής υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» κατ’ εφαρµογή του άρθρου του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτ. ιδ.
σε συνδυασµό µε το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν.3614/2007.
29. Τις α) υπ’ αριθµ. 81652/7407/02-02-2009 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την ένταξη των
προκηρυσσόµενων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας «07: ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού»,
β) υπ’ αριθµ. 81654/7408/02-02-2009 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την ένταξη των
προκηρυσσόµενων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας «08: ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ∆ΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού».
γ) υπ’ αριθµ. 81659/7409/02-02-2009 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Κοινοτικών και
Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την ένταξη των
προκηρυσσόµενων πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας «09: ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού»,
30. Την υπ’ αριθµ. 4289/1578/29-01-2009 σχετικά Σύµφωνα Αποδοχής Όρων Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
και Υποχρεώσεων ∆ικαιούχου.
31. Την υπ’ αριθµ. 7235/2327/13.02.2009 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας για την «Προκήρυξη Ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού, µε σφραγισµένες
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προσφορές και κριτήριο επιλογής την πλέον συµφέρουσα προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων των
πράξεων: 1. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε
υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης
(πράσινα επαγγέλµατα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»2. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα
Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε
θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλµατα) στις 3 περιφέρειες
σταδιακής εξόδου»3. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής
διαχείρισης (πράσινα επαγγέλµατα) στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου».
32. Την υπ’ αρ. 70318/33950/9-10-2008 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
για την παράταση της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.
33. Την υπ’ αριθµ. 9.2864/5.1615/06.04.2009 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας για την Σύσταση και συγκρότηση 11µελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του
ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο επιλογής την πλέον
συµφέρουσα προσφορά, για την επιλογή Αναδόχων των πράξεων: 1. «Κατάρτιση ανέργων σε
πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε
θέσεις συναφείς µε θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλµατα) στις 8
περιφέρειες σύγκλισης»2. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα αειφόρου
περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλµατα) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»3.
«Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) µε
υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς µε θέµατα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης
(πράσινα επαγγέλµατα) στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου»που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αρ.
7235/2327/13.02.2009 απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στο πλαίσιο
του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ’ αριθµ.
9.12332/5.72732/15.07.2009 όµοια.
34. Τα υπ’ αρ. 1/17.07.2009 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισµού για τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας αποσφράγισης και εξέτασης τυπικών κριτήριων αποκλεισµού των
προσφορών που κατετέθησαν στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τον αποκλεισµό των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων, κατά το στάδιο της αποσφράγισης και για τους
κατωτέρω λόγους που περιγράφονται και στα υπ’ αριθµ. 1/17.07.2009 Πρακτικά της Επιτροπής
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού:
ΚΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΑΤΣΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κωδ.
ΕΚΕΠΙΣ 224):
Η προσκοµισθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 8 σηµ. 2 της
προκήρυξης του έργου διότι είναι ορισµένου χρόνου.
ΚΕΚ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ο.Ε. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΚΟΥΛΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ
1115):
Οι προσκοµισθείσες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις του άρθρου 8 σηµ. 2
της προκήρυξης του έργου διότι είναι ορισµένου χρόνου και επιπλέον έχουν υποβληθεί σε απλή φωτοτυπία και
όχι σε πρωτότυπη µορφή. Περαιτέρω στο έγγραφο υποβολής της προσφοράς δεν δηλώνεται η ισχύς της
προσφοράς (άρθρο 8 σηµ. 1) και το cd-dvd δεδοµένων δεν υπεβλήθη στον σφραγισµένο φάκελο της
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ αλλά ανεξάρτητα µέσα στο φάκελο της συνολικής προσφοράς, αντίθετα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 σηµ.3.1 της προκήρυξης.
ΚΕΚ ∆ΙΑΣ (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 1721):
Η προσκοµισθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 8 σηµ. 2 της
προκήρυξης του έργου διότι είναι ορισµένου χρόνου, η ισχύς της προσφοράς δεν είναι σύµφωνη µε το άρθρο 8
σηµ. 1 της προκήρυξης, είναι 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ενώ το οριζόµενο είναι
180 ηµέρες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού κατά το άρθρο 8 σηµ. 1).
ΚΕΚ ΑΙΧΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 7407-08 ):
Η προσκοµισθείσα εγγυητική επιστολή συµµετοχής δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του άρθρου 8 σηµ. 2 της
προκήρυξης του έργου διότι είναι ορισµένου χρόνου.
2. Τον αποκλεισµό των παρακάτω προγραµµάτων κατάρτισης που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους
αναδόχους, κατά το στάδιο της αποσφράγισης και για τους κατωτέρω λόγους που περιγράφονται και στα υπ’
αριθµ. 1/17.07.2009 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού:
ΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 943):
Το προτεινόµενο πρόγραµµα κατάρτισης µε α-α 1, καθώς το προσύµφωνο πρακτικής άσκησης που έχει υποβληθεί
αφορά 4 µόνο εκ των 20 καταρτιζοµένων του προγράµµατος, το ίδιο δε δηλώνεται και στον πίνακα «Αναλυτικά
στοιχεία συνεργαζοµένων επιχειρήσεων» της τεχνικής προσφοράς.
ΚΕΚ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ Α.Ε. ( Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 997):
Το τελευταίο προτεινόµενο πρόγραµµα κατάρτισης µε α-α 19 λόγω υποβολής του προγράµµατος πάνω από το
οριζόµενο τριπλάσιο της δυναµικότητας του ΚΕΚ (άρθρο 7 σηµ. 2 της προκήρυξης)
ΚΕΚ ΜΕΤΡΟΝ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1000):
Τα προτεινόµενα προγράµµατα κατάρτισης µε κωδικό 2, 3, 4, 6 και 7 λόγω A) για τα προγράµµατα µε α-α 3, 4
υπάρχει αναντιστοιχία των στοιχείων που αναγράφονται στην Αναλυτική Κατάσταση και Τεχνική Προσφορά (25
άτοµα) µε τα αντίστοιχα που αναγράφονται στο συµφωνητικό µε την ενοικιαζόµενη δοµή (23 άτοµα), Β) για τα
προγράµµατα µε α-α 2, 6, 7 υπάρχει αναντιστοιχία των στοιχείων που αναγράφονται στην Αναλυτική Κατάσταση
και Τεχνική Προσφορά (25 άτοµα) µε τα αντίστοιχα που αναγράφονται στο συµφωνητικό µε την ενοικιαζόµενη
δοµή (21 άτοµα). ∆ιευκρινίζεται ότι οι δυναµικότητες των ενοικιαζόµενων δοµών είναι αυτές που αναγράφονται
στα συµφωνητικά ενοικίασης.
ΚΕΚ ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 1023) :
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Το προτεινόµενο πρόγραµµα µε α/α 15 καθ’ ότι το υποβληθέν προσύµφωνο συνεργασίας µε την ενοικιαζόµενη
δοµή αφορά άλλο πρόγραµµα από το προτεινόµενο, συγκεκριµένα «Πώληση προϊόντων βιολογικής γεωργίας
κτηνοτροφίας» αντί «Χειριστές εξοπλισµού γραφείων ως προς την εξοικονόµηση ενέργειας (χρήση η/υ,
κλιµατιστικών, φωτοτυπικών, ανακύκλωση χαρτιού)» που αναγράφεται στο προτεινόµενο πρόγραµµα.
ΚΕΚ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1056)
Τα προτεινόµενα προγράµµατα µε α/α 6, 7, 10, 18, 19, 32, και 33 ως εναλλακτικές προσφορές κατά το άρθρο 7
σηµ. 4 της προκήρυξης. Ειδικότερα τα προγράµµατα µε κωδ. 5,6 και 7 περιλαµβάνουν τις ίδιες εκπαιδευτικές
ενότητες, τις ίδιες επιχειρήσεις πρακτικής, το ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο και υλοποιούνται στον ίδιο Νοµό
(Αιτωλοακαρνανίας). Οµοίως και τα προγράµµατα µε κωδ. 9 και 10 που υλοποιούνται στην Λακωνία, τα
προγράµµατα µε κωδ. 17,18 και 19 µε τόπο υλοποίησης τα Χανιά και 31, 32 και 33 µε τόπο υλοποίησης την
Αττική. Τα παραπάνω προγράµµατα θεωρούνται εναλλακτικές προσφορές και συνεπώς απορρίπτονται τα
τελευταία στον κάθε Νοµό. Εποµένως αποκλείονται ως εναλλακτικές προσφορές τα προγράµµατα µε α/α 6, 7, 10,
18, 19, 32 και 33.
ΚΕΚ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 1129):
Το τελευταίο προτεινόµενο πρόγραµµα κατάρτισης µε α-α 9 λόγω υποβολής του προγράµµατος πάνω από το
οριζόµενο τριπλάσιο της δυναµικότητας του ΚΕΚ (άρθρο 7 σηµ. 2 της προκήρυξης)
ΚΕΚ ∆ΙΑΥΛΟΣ ( Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 1184):
Το προτεινόµενο πρόγραµµα κατάρτισης µε α-α 6, για το οποίο δεν έχει υποβληθεί συµφωνητικό µίσθωσης ή
παραχώρησης χώρου µε την πιστοποιηµένη δοµή άλλου ΚΕΚ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ) άρθρο 6 σηµ. 2 παρ. 5
της προκήρυξης και 8 σηµ. Α 11)
ΚΕΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ ( Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 2135-09):
Τα προτεινόµενα προγράµµατα κατάρτισης µε α-α 8 και 14 ως εναλλακτικές προσφορές των προγραµµάτων 5
και 13 αντίστοιχα (τα προγράµµατα 5 και 8 αφορούν το ίδιο αντικείµενο κατάρτισης και υποβάλλονται στον ίδιο
νοµό –Αττικής, αντίστοιχα δε τα προγράµµατα 13 και 14 αφορούν το ίδιο αντικείµενο κατάρτισης και υποβάλλονται
στον ίδιο νοµό – Πιερίας) άρθρο 7 σηµ. 4 της προκήρυξης .
3. Τον αποκλεισµό των παρακάτω προγραµµάτων κατάρτισης που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους
αναδόχους, κατά το στάδιο της εξέτασης των τυπικών κριτηρίων αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 11 ενότητα Β
παρ. IV της προκήρυξης του έργου και για τους κατωτέρω λόγους που περιγράφονται και στα υπ’ αριθµ.
1/17.07.2009 Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού:
•

Πρόγραµµα µε α/α 4 του ΚΕΚ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 938),
λόγω αναντιστοιχίας εσωτερικών στοιχείων της τεχνικής προσφοράς όσον αφορά στις ώρες των
εκπαιδευτικών ενοτήτων µεταξύ των πινάκων (σελ. 14 προσφοράς) και αυτού στην αναλυτική
παρουσίαση του προφίλ των εκπαιδευτών (άρθρο 11 IV ).
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•

Προγράµµατα µε α/α 1, 3 του ΚΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Κωδ.
ΕΚΕΠΙΣ 945) γιατί δεν έχει τηρηθεί η διάρκεια των υποχρεωτικών ενοτήτων όπως ορίζεται στο άρθρο
11 IV, Β) .

•

Προγράµµατα µε α/α 1 και 2 του ΚΕΚ ΟΜΗΡΟΣ (962), διότι δεν τηρείται ο όρος του ΕΣ∆ΕΚ όσον
αφορά στο ποσοστό καταρτιζοµένων που τοποθετούνται στην προτεινόµενη επιχείρηση πρακτικής σε
σχέση µε τον συνολικό αριθµό των απασχολουµένων στην επιχείρηση (άρθρο 11 IV ) .

•

Προγράµµατα µε α/α 1, 2, 3 και 5 του ΚΕΚ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 963)
καθώς Α) δεν έχει τηρηθεί για τα προγράµµατα µε α/α 1 και 2 η διάρκεια των υποχρεωτικών ενοτήτων
όπως ορίζεται στο άρθρο 11 IV, Β) αναφορικά µε το πρόγραµµα µε α/α 3 υπάρχει αναντιστοιχία
αφενός των στοιχείων που αναγράφονται στο προσύµφωνο συνεργασίας µε την επιχείρηση πρακτικής
και αφετέρου των αντίστοιχων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς σχετικά µε το θεµατικό αντικείµενο
του προγράµµατος και Γ) σχετικά µε το πρόγραµµα µε α/α 5 το προτεινόµενο εκπαιδευτικό επίπεδο δεν
είναι αντίστοιχο µε το προβλεπόµενο στην προκήρυξη (άρθρο 2 σηµ. γ και 11 IV) και απουσιάζει η
ενότητα ΅Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας΅ µε συνέπεια την αναντιστοιχία αφενός των ζητούµενων
στοιχείων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Υπόδειγµα του Τεύχους της Τεχνικής Προσφοράς
Προγράµµατος Κατάρτισης και αφετέρου των αναγραφοµένων στο υποβληθέν τεύχος έκαστης της ως
άνω τεχνικής προσφοράς (άρθρο 11 IV )

•

Προγράµµατα µε α/α 1 του ΚΕΚ ΝΕΛΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 965) διότι δεν τηρείται ο όρος
του ΕΣ∆ΕΚ όσον αφορά στο ποσοστό καταρτιζοµένων που τοποθετούνται στην προτεινόµενη
επιχείρηση πρακτικής σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των απασχολουµένων στην επιχείρηση
(άρθρο 11 IV ) .

•

Προγράµµατα µε α/α 2 και 3 του ΚΕΚ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κωδ.
ΕΚΕΠΙΣ 976) καθώς Α) για το πρόγραµµα µε α/α 3 δεν τηρείται ο όρος του ΕΣ∆ΕΚ όσον αφορά στο
ποσοστό καταρτιζοµένων που τοποθετούνται στην προτεινόµενη επιχείρηση πρακτικής σε σχέση µε
τον συνολικό αριθµό των απασχολουµένων στην επιχείρηση (άρθρο 11 IV) και συγκεκριµένα
σύµφωνα µε την ως άνω τεχνική προσφορά η επιχείρηση θα λάβει προς πρακτική άσκηση
περισσότερα άτοµα παραπάνω από τον επιτρεπόµενο από την οικεία διάταξη του ΕΣ∆ΕΚ αριθµό και
Β) για το πρόγραµµα µε α/α 2 δεν τηρείται ο όρος της προκήρυξης σχετικά µε τον αριθµό των υπό
πρόσληψη καταρτιζοµένων, ο οποίο είναι µικρότερος του κατώτερου κατά την προκήρυξη ορίου 30%
των καταρτιζοµένων.

•

Πρoγράµµατα µε α/α 1, 2 και 3 του ΚΕΚ ∆ΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε (Κωδ.
ΕΚΕΠΙΣ 988), γιατί υπάρχει αναντιστοιχία αφενός των στοιχείων που αναγράφονται στα προσύµφωνα
συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις πρακτικής και αφετέρου των αντίστοιχων στοιχείων των τεχνικών
προσφορών όσον αφορά στον αριθµό των καταρτιζοµένων της πρακτικής (άρθρο 11 IV ).

7

•

Πρόγραµµα µε α/α 2 του ΚΕΚ ALPHA ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ Α.Ε. (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ 1018) διότι υπάρχει
αναντιστοιχία των εσωτερικών στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς και ειδικότερα στις ώρες των
εκπαιδευτικών ενοτήτων µεταξύ των πινάκων της ανάλυσης εκπαιδευτικού περιεχοµένου και του
προφίλ των εκπαιδευτών (άρθρο 11 ΙV ).

•

Προγράµµατα µε α/α 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 18 και 25 του ΚΕΚ ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. (Κωδ. ΕΚΕΠΙΣ
1023), γιατί Α) για τα προγράµµατα µε α/α 4, 8, 13, 18, 25 το προτεινόµενο εκπαιδευτικό επίπεδο δεν
είναι αντίστοιχο µε το προβλεπόµενο στην προκήρυξη (άρθρο 2 σηµ. γ και 11 IV) και επιπλέον στο
πρόγραµµα µε α/α 13 υπάρχει και αναντιστοιχία αφενός των ζητούµενων στοιχείων, όπως αυτά
παρουσιάζονται στο Υπόδειγµα του Τεύχους της Τεχνικής Προσφοράς Προγράµµατος Κατάρτισης και
αφετέρου των αναγραφοµένων στο υποβληθέν τεύχος τεχνικής προσφοράς (άρθρο 11 IV),
συγκεκριµένα δεν αναφέρεται καθόλου το Κεφάλαιο 4, Β) για τα προγράµµατα µε α/α 1, 2, 5, 6 και 14
υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ των εσωτερικών στοιχείων εκάστης των ως άνω τεχνικής προσφοράς
όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ενότητες όπως αυτές αναλυτικά παρουσιάζονται στην παρ. 4 του κεφ. 2
της τεχνικής προσφοράς και στην αναλυτική παρουσίαση του προφίλ των εκπαιδευτών ανά
εκπαιδευτική ενότητα.

•

Προγράµµατα µε α/α 1, 2 του ΚΕΚ ΝΕΛΕ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1031) διότι Α) για το πρόγραµµα
1 δεν έχει τηρηθεί η διάρκεια της υποχρεωτικής ενότητας «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας», και δεν
τηρείται ο όρος του ΕΣ∆ΕΚ όσον αφορά στο ποσοστό καταρτιζοµένων που τοποθετούνται στην
προτεινόµενη επιχείρηση πρακτικής σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των απασχολουµένων στην
επιχείρηση (άρθρο 11 IV ) και συγκεκριµένα σύµφωνα µε την ως άνω τεχνική προσφορά η επιχείρηση
θα λάβει προς πρακτική άσκηση 1 άτοµο παραπάνω από τον επιτρεπόµενο από την οικεία διάταξη του
ΕΣ∆ΕΚ αριθµό και υπάρχουν και αναντιστοιχίες των στοιχείων που αναγράφονται στα προσύµφωνα
συνεργασίας σε σχέση µε τα αντίστοιχα της τεχνικής προσφοράς αναφορικά µε τους
απασχολούµενους στην κάθε επιχείρηση (άρθρο 11 IV) και Β) για το πρόγραµµα 2 δεν τηρείται ο όρος
του ΕΣ∆ΕΚ όσον αφορά στο ποσοστό καταρτιζοµένων που τοποθετούνται στην προτεινόµενη
επιχείρηση πρακτικής σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των απασχολουµένων στην επιχείρηση
(άρθρο 11 IV ) και συγκεκριµένα σύµφωνα µε την ως άνω τεχνική προσφορά η επιχείρηση θα λάβει
προς πρακτική άσκηση 3 άτοµα παραπάνω από τον επιτρεπόµενο από την οικεία διάταξη του ΕΣ∆ΕΚ
αριθµό και υπάρχει αναντιστοιχία των στοιχείων που αναγράφονται στα προσύµφωνα συνεργασίας σε
σχέση µε τα αντίστοιχα της τεχνικής προσφοράς αναφορικά µε τους απασχολούµενους στην κάθε
επιχείρηση (άρθρο 11 IV)

•

Προγράµµατα µε α/α 1, 2 του ΚΕΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ,
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1075) διότι δεν έχει τηρηθεί η διάρκεια των υποχρεωτικών
ενοτήτων «Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας» και «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας» (άρθρο 11
IV)
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•

Προγράµµατα µε α/α 15, 16 και 17 του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟ∆ΟΣ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1104) διότι η πρακτική
άσκηση γίνεται σε νοµό διαφορετικής διοικητικής περιφέρειας για την οποία υπεβλήθη το πρόγραµµα
(άρθρο 11 IV)

•

Πρόγραµµα µε α/α 1 του ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Ε.Π.Ε (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1132) λόγω
αναντιστοιχίας αφενός των ζητούµενων στοιχείων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Υπόδειγµα του
Τεύχους της Τεχνικής Προσφοράς Προγράµµατος Κατάρτισης και αφετέρου των αναγραφοµένων στο
υποβληθέν τεύχος τεχνικής προσφοράς (άρθρο 11 IV ) , συγκεκριµένα δε λείπει η παράγραφος 2 του
Κεφ. 4 του Υποδείγµατος Τεχνικής Προσφοράς.

•

Πρόγραµµα µε α/α 14 του ΚΕΚ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΘΟΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EUROPROGRESS (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1167)
λόγω αναντιστοιχίας αφενός των στοιχείων που αναγράφονται στα προσύµφωνα συνεργασίας µε τις
επιχειρήσεις πρακτικής και αφετέρου των αντίστοιχων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και
ειδικότερα αναντιστοιχία στον τόπο υλοποίησης (εργοτάξια) πρακτικής άσκησης (άρθρο 11 IV )

•

Πρόγραµµα µε α/α 11 του ΚΕΚ CONSUL (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1185) λόγω αναντιστοιχίας αφενός των
στοιχείων που αναγράφονται στα προσύµφωνα συνεργασίας µε τις επιχειρήσεις πρακτικής και
αφετέρου των αντίστοιχων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και της αναλυτικής κατάστασης
ειδικότερα αναντιστοιχία στο θεµατικό αντικείµενο του προτεινόµενου προγράµµατος (άρθρο 11 IV )

•

Πρόγραµµα µε α/α 1 του ΚΕΚ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ
1196) λόγω αναντιστοιχίας αφενός των ζητούµενων στοιχείων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο
Υπόδειγµα του Τεύχους της Τεχνικής Προσφοράς Προγράµµατος Κατάρτισης και αφετέρου των
αναγραφοµένων στο υποβληθέν τεύχος τεχνικής προσφοράς (άρθρο 11 IV ) , συγκεκριµένα δε λείπει ο
πίνακας συνεργαζοµένων επιχειρήσεων και από την Τεχνική Προσφορά δεν προκύπτει ο τόπος
υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, ο αριθµός απασχολουµένων, ο κύκλος εργασιών και η δέσµευση
πρόσληψης καταρτιζοµένων από την επιχείρηση πρακτικής άσκησης.

•

Πρόγραµµα µε α/α 4 του ΚΕΚ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1199) λόγω αναντιστοιχίας
εσωτερικών στοιχείων της τεχνικής προσφοράς. Ειδικότερα υπάρχει αναντιστοιχία σχετικά µε τις ώρες
θεωρίας στην παρ. 4 κεφ. 2 οι οποίες αθροίζουν 130 ώρες (λιγότερες από τις 160 ώρες που είναι οι
ελάχιστες για τη θεωρία σε πρόγραµµα 800 ωρών) και στον αντίστοιχο πίνακα του προφίλ των
εκπαιδευτών (άρθρο 11 IV ).

•

Πρόγραµµα µε α/α 5 του ΚΕΚ ∆ΑΦΝΗ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1232) διότι δεν έχει τηρηθεί η διάρκεια της
υποχρεωτικής ενότητας «Τεχνικές αναζήτησης εργασίας» (άρθρο 11 IV) η οποία είναι 10 ώρες (στην
Τεχνική Προσφορά αναγράφονται 15 ώρες). Η υποχρεωτική ενότητα «Βασικές αρχές εργατικής
νοµοθεσίας» έχει συµπεριληφθεί στην «Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας» µε διάρκεια 20
ώρες αντί του ορθού 20 ώρες και 5 ώρες αντίστοιχα κατά τα οριζόµενα στην προκήρυξη.
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•

Πρόγραµµα µε α/α 3 του ΚΕΚ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ξ. – ΛΕΛΗΤΣΟΥ∆Η Α. Ο.Ε. (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ
1249) λόγω αναντιστοιχίας εσωτερικών στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς ως προς τις εκπαιδευτικές
ενότητες και τις ώρες των εκπαιδευτικών ενοτήτων µεταξύ παρ. 4 κεφ. 2 και πίνακα προφίλ των
εκπαιδευτών.

•

Πρόγραµµα µε α/α 2 του ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1613) διότι δεν τηρείται ο
όρος του ΕΣ∆ΕΚ όσον αφορά στο ποσοστό καταρτιζοµένων που τοποθετούνται στην προτεινόµενη
επιχείρηση πρακτικής σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των απασχολουµένων στην επιχείρηση
(άρθρο 11 IV ) και συγκεκριµένα σύµφωνα µε την ως άνω τεχνική προσφορά η επιχείρηση θα λάβει
προς πρακτική άσκηση 1 άτοµο παραπάνω από τον επιτρεπόµενο από την οικεία διάταξη του ΕΣ∆ΕΚ
αριθµό.

•

Πρόγραµµα µε α/α 3 του ΚΕΚ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1614) λόγω αναντιστοιχίας µεταξύ
των στοιχείων που αναγράφονται στο προσύµφωνο συνεργασίας µε την επιχείρηση πρακτικής και των
αντίστοιχων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς όσον αφορά στον τόπο υλοποίησης της πρακτικής
άσκησης εργοτάξιο (άρθρο 11 IV).

•

Πρόγραµµα µε α/α 8 του ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1710) ως εναλλακτική προσφορά του
προγράµµατος 5 (τα προγράµµατα 5 και 8 αφορούν το ίδιο αντικείµενο κατάρτισης και υποβάλλονται
στον ίδιο νοµό -άρθρο 7 σηµ. 4 της προκήρυξης).

•

Πρόγραµµα µε α/α 13 του ΚΕΚ ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1731) διότι υπάρχει
αναντιστοιχία µεταξύ των στοιχείων που αναγράφονται στα προσύµφωνα συνεργασίας και των
αντίστοιχων των τεχνικών προσφορών όσον αφορά τις εταιρείες πρακτικής άσκησης (άρθρο 11 IV).

•

Πρόγραµµα µε α/α 11 του ΚΕΚ ΓΑΙΑ (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1766) γιατί δεν τηρείται ο όρος του ΕΣ∆ΕΚ
όσον αφορά στο ποσοστό καταρτιζοµένων που τοποθετούνται στην προτεινόµενη επιχείρηση
πρακτικής σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των απασχολουµένων στην επιχείρηση (άρθρο 11 IV ) και
συγκεκριµένα σύµφωνα µε την ως άνω τεχνική προσφορά η επιχείρηση θα λάβει προς πρακτική
άσκηση περισσότερα άτοµα από τον επιτρεπόµενο αριθµό που προκύπτει από την οικεία διάταξη του
ΕΣ∆ΕΚ.

•

Πρόγραµµα µε α/α 6 του ΚΕΚ ARTE TECHNOLOGY (ΚΩ∆. ΕΚΕΠΙΣ 1835) διότι υπάρχει
αναντιστοιχία αφενός των ζητούµενων στοιχείων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Υπόδειγµα του
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Τεύχους της Τεχνικής Προσφοράς Προγράµµατος Κατάρτισης και αφετέρου των αναγραφοµένων στο
υποβληθέν τεύχος τεχνικής προσφοράς (άρθρο 11 IV), συγκεκριµένα ο πίνακας του προφίλ των
εκπαιδευτών είναι ελλιπής καθ’ ότι δεν έχουν συµπληρωθεί οι ειδικότητες των εκπαιδευτών για όλες τις
ενότητες. Επίσης η πρώτη σελίδα της τεχνικής προσφοράς αναφέρεται σε άλλο ΚΕΚ.
4. Οι υπόλοιπες προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το στάδιο της αποσφράγισης (ελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής στον διαγωνισµό) και εξέτασης των προσφορών, βάσει του άρθρου 11 Β IV της προκήρυξης (Τυπικά
Κριτήρια Αποκλεισµού Τεχνικών Προσφορών), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα υπ’ αρ. 1/17.07.2009 Πρακτικά
της Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
5. Υπενθυµίζεται το δικαίωµα υποβολής προσφυγών κατά της παρούσας απόφασης από τους έχοντες έννοµο
συµφέρον, σύµφωνα µε τον ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/ 8-9-1997) και τον ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999).
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