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ΑΞΝΦΑΠΖ
ΘΕΜΑ:.

Απνηειέζκαηα

απνζθξάγηζεο

δηθαηνινγεηηθψλ

θαη

εμέηαζεο

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηππηθψλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ ησλ πξνζθνξψλ
πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο ζην πιαίζην ηνπ αλνηρηνχ
δεκφζηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρσλ ησλ πξάμεσλ:
1. Ξαποσή πηπεζιών ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ ΡΞΔ ζε ανέπγοςρ ζηιρ 8
πεπιθέπειερ ζύγκλιζηρ
2. Ξαποσή πηπεζιών ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ ΡΞΔ ζε ανέπγοςρ ζηιρ 3
πεπιθέπειερ ζηαδιακήρ εξόδος
3. Ξαποσή πηπεζιών ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ ΡΞΔ ζε ανέπγοςρ ζηιρ 2
πεπιθέπειερ ζηαδιακήρ ειζόδος
πνπ πξνθεξχρζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 9.13047/5.7607/23-07-2009 απφθαζε ηεο
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ»
Έρνληαο ππ’ φςηλ:
1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα»
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ Α΄ 98).
2. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ267/Α/3-122007), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη.

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 368/89 (ΦΔΚ 163/Α) γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ
Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
4. Σν Π.Γ. 475/1993 (ΦΔΚ 205/Α) «χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο απαζρφιεζεο
θαη δηαρείξηζεο θνηλνηηθψλ πφξσλ ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο» ε νπνία
κεηνλνκάζζεθε κε ην άξζξν 18 ηνπ λ. 2224/1994 (ΦΔΚ 112/Α) ζε Γεληθή
Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ.
5. Σν Ν. 2874/2000 «Πξνψζεζε ζηελ απαζρφιεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν
3 (ΦΔΚ 286 Α/29-12-2000).
6. Σελ ππ. αξ. 2816/7-10-2009 απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αιιαγή ηίηινπ
Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ 2234/Β).
7. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1083 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 Ινπιίνπ 2006 πεξί
θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ
θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1260/1999
8. Σελ κε αξηζκφ 7725/28.03.2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξί
έγθξηζεο ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (Κσδηθφο CCI
2007GR16UNS001) θαη ηα Παξαξηήκαηα απηήο.
9. Σελ ππ΄αξηζκ. C/2007/5534/12-11-2007 Απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο(Κσδηθφο CCI 2007GR05UΡΟ001).
10. Σε κε αξ. πξση. 14053/ΔΤ1749/27.03.2008 (ΦΔΚ 645/η.Β΄/27.03.2007)
Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο.
11. Σελ ππ’ αξ. πξση. 37156/18953/20-05-2008 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζρεηηθά κε ηελ
«Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξ. 107900/12-04-2001 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
(ΦΔΚ Β’ 599/21-5-2001) σο ηζρχεη, κε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3614/2007» (ΦΔΚ Β’ 1005/30-5-2008),
φπσο ηζρχεη.
12. Σν
ππ’
αξηζκ.
53358/4752/16-07-2008
Έγγξαθν
Δπηβεβαίσζεο
Γηαρεηξηζηηθήο
Δπάξθεηαο
ηεο
Δηδηθήο
Τπεξεζίαο
Δθαξκνγήο
πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην ΔΚΣ, σο δηθαηνχρνπ ηνπ ΔΠΑ
θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν.
13. Σελ ππ’ αξηζκ. 110327/14-2-2005 (ΦΔΚ 230/Β/21-2-2005) Κνηλή Απφθαζε
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο, πνπ νξίδεη ην «χζηεκα Πηζηνπνίεζεο Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο (ΚΔΚ)».
14. Σελ ππ’ αξηζκ.11384/13-5-2003 (ΦΔΚ 616/Β/19-5-2003) Κνηλή Απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ γηα ην «χζηεκα Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ
Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο».
15. Σελ ππ’ αξηζκ. 113613/21.11.2006 (ΦΔΚ 1700/Β/21.11.2006) Κνηλή
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 113172/1711-2005 (ΦΔΚ 1593/Β/2005) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
πεξί πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Δθπαηδεπηψλ Δλειίθσλ».

16. Σελ ππ’ αξηζκ. 112282/31-7-2006 (ΦΔΚ 1094/Β/10-8-2006) Κνηλή Απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο γηα ην «χζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δληαίνπ Μεηξψνπ Αμηνινγεηψλ
(Δ.Μ.Α) ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο».
17. Σελ ππ’ αξηζκ. 55582/1933/25-7-2008 (ΦΔΚ 1491/Β’/29-7-2008) Κνηλή
Απφθαζε Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ην «Δληαίν χζηεκα Γηαρείξηζεο, Αμηνιφγεζεο,
Παξαθνινχζεζεο θαη Διέγρνπ ησλ Δλεξγεηψλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
πγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΚΣ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 γηα
φια ηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζεηο θαηάξηηζεο».
18. Σν Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α΄/10.07.2007) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ
Γεκνζίνπ», ζηα ζεκεία πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ πξνθήξπμε θαη απφ ην
Π.Γ. 60/2007.
19. Σνλ Ν. 3697/2008 (ΦΔΚ 194/η/Α΄/2008) γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κέηξα
θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (άξζξα 1-2).
20. Σελ ππ’ αξ. 2004/18/ΔΚ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ (Δ.Δ L 134/30-4-2004) «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» θαη ηελ
ππ’ αξηζκ. 14873/395/4-4-2006 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ Οδεγίαο απφ ηηο Αλαζέηνπζεο
Αξρέο.
21. Σν Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/η.Α΄/16-03-2007), γηα ηελ «Πξνζαξκνγή ηεο
Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί
ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ
ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005.
22. Σνλ Νφκν 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνθπγή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λφκν 3414/2005 (ΦΔΚ
279/Α/10-11-2005).
23. Σνλ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α΄/09.03.1999) «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο
Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
24. Σελ εμνπζηνδνηηθή πξάμε ππ’ αξηζ. νηθ. 5898/28 (ΦΔΚ 333/Β’/26-3-2010)
ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο «πεξί κεηαβίβαζεο
αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
εμνπζίαο έθδνζεο Γηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ ζην Γεληθφ Γξακκαηέα
Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ»
25. Σελ ππ’ αξηζκ. 9.11511/5.6795/20-7-2009 χκθσλε Γλψκε ηεο Δηδηθήο
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» θαη’
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 πεξίπη. ηδ. ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 21 παξ. 5 ηνπ Ν.3614/2007.
26. Σηο α) ππ’ αξηζκ. 81547/7366/02-02-2009 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ έληαμε ησλ πξνθεξπζζφκελσλ
πξάμεσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «07: ΓΗΔΘΝΙΛΠΖ ΡΖΠ
ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΖΛ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΠΡΗΠ 8 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΓΘΙΗΠΖΠ»
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», β)
ππ’ αξηζκ. 81549/7367/02-02-2009 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ έληαμε ησλ πξνθεξπζζφκελσλ πξάμεσλ ζηνλ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «08: ΓΗΔΘΝΙΛΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΖΛ

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΠΡΗΠ 3 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΜΝΓΝ» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ», γ) ππ’
αξηζκ. 81553/7368/02-02-2009 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ έληαμε ησλ πξνθεξπζζφκελσλ πξάμεσλ ζηνλ
Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «09: ΓΗΔΘΝΙΛΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΠΒΑΠΖΠ ΠΡΖΛ
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΠΡΗΠ 2 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΠΡΑΓΗΑΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ» ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ».
27. Σα ππ’ αξηζκ. 4297/1583/29-01-2009 ζρεηηθά χκθσλα Απνδνρήο Όξσλ
Απνθάζεσλ Έληαμεο Πξάμεσλ θαη Τπνρξεψζεσλ Γηθαηνχρνπ.
28. Σελ ππ’ αξηζκ. 9.13046/5.7606/23-07-2009
απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ «Πξνθήξπμε Αλνηθηνχ δεκφζηνπ
δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην επηινγήο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή Αλαδφρσλ ησλ πξάμεσλ:
1. Ξαποσή πηπεζιών ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ ΡΞΔ ζε ανέπγοςρ ζηιρ 8
πεπιθέπειερ ζύγκλιζηρ 2. Ξαποσή πηπεζιών ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ
ΡΞΔ ζε ανέπγοςρ ζηιρ 3 πεπιθέπειερ ζηαδιακήρ εξόδος 3. Ξαποσή
πηπεζιών ηλεκηπονικήρ μάθηζηρ ΡΞΔ ζε ανέπγοςρ ζηιρ 2
πεπιθέπειερ ζηαδιακήρ ειζόδος.
29. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 9.15229/5.8794/03.09.2009 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε
11κεινχο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο / Αμηνιφγεζεο ηνπ αλσηέξσ αλνηθηνχ
δεκνζίνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο έιεμε ηελ 28-022010.
30. Σελ αξηζκ. 0.13185/5.7737/14-7-2010 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα
Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθψλ θαη Άιισλ Πφξσλ γηα ηε ζχζηαζε θαη ζπγθξφηεζε
ηεο 7κεινχο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ αλσηέξσ αλνηθηνχ
δεκφζηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.
1.2586/5.1444/18-2-2011 φκνηα απφθαζε
31. Σηο
αξηζκ.
1.2315/5.1250/23-2-2011
θαη
1.4961/5.2901/13-4-2011
απνθάζεηο καο γηα ηελ παξάηαζεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ
αλαδφρσλ
32. Σν αξηζκ. 3/13-4-2011 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο
ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απνδερφκελνη ην αξηζκ. 3/13-4-2011 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνχ
Η. Α) Σνλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθνξψλ ησλ θάησζη ππνςεθίσλ αλαδφρσλ,
ζχκθσλα κε ην νηθείν άξζξν ηεο πξνθήξπμεο θαη γηα ηνπο ιφγνπο, πνπ αλαιπηηθά
αλαθέξνληαη θαησηέξσ:
1. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ ΔΞΗΚΝΟΦΩΡΗΘΝ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΘΔΛΡΟΝ με
κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 936, δηφηη νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/86 (Α΄75)
πνπ αθνξνχλ ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν (ηο Θένηπο Δπαγγελμαηικήρ
Θαηάπηιζηρ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, ζεκ. 6 ηεο πξνθήξπμεο, δελ
αλαθέξνληαη ζην ΚΔΚ, αιιά ζην πξφζσπν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ.
2. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ ΝΚΖΟΝΠ Α.Δ. με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 962, δηφηη :α) ε
ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄75), ηνπ
άξζξνπ 8, ζεκ. 4 iii ηεο πξνθήξπμεο, δελ αθνξά ζην λφκηκν εθπξφζσπν
ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, σο θπζηθφ πξφζσπν, αιιά ζηνλ ππνςήθην
αλάδνρν (ΚΔΚ).

β) ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο δελ αλαγξάθεηαη
εκεξνκελία απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηαρψξεζε ζην βηβιίν κεηφρσλ
ηεο εηαηξίαο, ηο πολύ ηπιάνηα επγάζιμερ ημέπερ ππιν ηην ημέπα
ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Π.Γ.
82/1996 (ΦΔΚ 66/Α/11-4-1996), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνπο λ.
3310/2005 (ΦΔΚ 30/Β/14-2-2005) θαη λ. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/10-112005), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8, ΚΔΦ. Α, ΠΑΡ. 12, ηεο Πξνθήξπμεο.
3. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ ΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΘΖ ΠΣΝΙΖ με κωδ.
ΔΘΔΞΗΠ 963, ε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986 (Α΄75), ηνπ άξζξνπ 8, ζεκ. 4 ηεο πξνθήξπμεο, ππνβάιιεηαη
απφ ηνλ έλαλ εθ ησλ δχν λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξίαο, ελψ εηδηθά γηα
ηα ζεκεία (ii) θαη (iii) πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ θαζέλαλ απφ ηνπο
λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ρσξηζηά.
4.
Σελ
πξνζθνξά
ηνπ
ΘΔΛΡΟΝ
ΑΡΞΖΠ
ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΖΠ
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ Α.Δ., με κωδ.
ΔΘΔΞΗΠ 992, δηφηη:
α) ε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986
(Α΄75), ηνπ άξζξνπ 8, ζεκ. 4 ηεο πξνθήξπμεο, ππνβάιιεηαη απφ ηνλ έλαλ
εθ ησλ δχν λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξίαο, ελψ εηδηθά ηα ζεκεία (ii) θαη
(iii) πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ θαζέλαλ απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο
ρσξηζηά,
β) ε πξνζθνκηζζείζα βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ επνπηεχεη ηε
ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ζεκείν 12 ηεο πξνθήξπμεο
ηνπ σο άλσ έξγνπ, δελ αλαθέξεη φηη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο κε βάζε ην
ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο είλαη νλνκαζηηθέο.
5. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ ΓΖΚΝ ΑΘΖΛΑΗΩΛ Α.Δ. με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ
1065, δηφηη ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο δελ
αλαγξάθεηαη εκεξνκελία απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηαρψξεζε ζην
βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο, ηο πολύ ηπιάνηα επγάζιμερ μέπερ ππιν ηην
ημέπα ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ
Π.Γ. 82/1996 (ΦΔΚ 66/Α/11-4-1996), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνπο λ.
3310/2005 (ΦΔΚ 30/Β/14-2-2005) θαη λ. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/10-112005), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8, ΚΔΦ. Α, ΠΑΡ. 12, ηεο Πξνθήξπμεο
6. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ Λ.Α. ΓΟΑΚΑΠ Α.Δ. με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 1096, δηφηη
ην πξσηφηππν απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο ηνπ παξαβφινπ ηνπ άξζξνπ 10
ζεκείν 3.2, δελ πεξηιακβαλφηαλ κέζα ζην θάθειν ηεο Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο φπσο απαηηείηαη ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν 10 ζεκ. 3
εηδηθφηεξα 3.2 ηεο πξνθήξπμεο, αιιά βξηζθφηαλ κφλν ηνπ - ρσξίο θαλ λα
πεξηιακβάλεηαη ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν ππνθάθειν - κεηαμχ ησλ άιισλ
ππνθαθέισλ ηεο Πξνζθνξάο.
7. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ &
ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΔΟΓΑΡΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΛΝΚΝ ΘΝΕΑΛΖΠ με κωδ.
ΔΘΔΞΗΠ 1124, δηφηη νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/86 (Α΄75) πνπ
αθνξνχλ ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν
(ηο Θένηπο Δπαγγελμαηικήρ
Θαηάπηιζηρ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, ζεκ. 6 ηεο πξνθήξπμεο, δελ
αλαθέξνληαη ζην ΚΔΚ, αιιά ζην πξφζσπν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ.
8. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΖΠ με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 1203, δηφηη ε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 (Α΄75) πνπ αθνξά ζηνλ ππνςήθην
αλάδνρν (ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), θαη εηδηθφηεξα ηα ζεκεία
(ii) θαη (iii) απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, ζεκ. 6 ηεο πξνθήξπμεο, δελ
αλαθέξεηαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν, (ΚΔΚ), αιιά ζην λφκηκν εθπξφζσπν
σο θπζηθφ πξφζσπν.

9. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΔΛΗΑΗΝ ΘΔΘ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ Α.Δ.
με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 1223, δηφηη ε ππνςήθηα αλάδνρνο αλψλπκε εηαηξεία έρεη
κέηνρν ηελ αλψλπκε εηαηξία «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΚΑΡΓΙΣΑ Α.Δ.», γηα ηελ
νπνία δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ λα
απνδεηθλχνπλ φηη νη κεηνρέο ηεο είλαη νλνκαζηηθέο κέρξη θπζηθνχ
πξνζψπνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8, ΚΔΦ. Α, ΠΑΡ. 12, ηεο Πξνθήξπμεο.
10. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ Λ.
ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ «ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΓΔΛΛΖΚΑΡΑΠ Α.Δ.» με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ
1233, δηφηη ε ππνςήθηα αλάδνρνο αλψλπκε εηαηξεία έρεη κέηνρν ηελ
αλψλπκε εηαηξία «ΠΡΟΟΓΟ Α.Δ.», γηα ηελ νπνία δελ έρνπλ πξνζθνκηζζεί
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη νη κεηνρέο εο είλαη
νλνκαζηηθέο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8, ΚΔΦ. Α,
ΠΑΡ. 12, ηεο Πξνθήξπμεο.
11. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΛΔΙΔ
ΘΑΒΑΙΑΠ με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 1234, δηφηη νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ.
1599/86 (Α΄75) πνπ αθνξνχλ ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν (ηο Θένηπο
Δπαγγελμαηικήρ Θαηάπηιζηρ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, ζεκ. 6 ηεο
πξνθήξπμεο, δελ αλαθέξνληαη ζην ΚΔΚ, αιιά ζην πξφζσπν ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζψπνπ.
12. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΗΔΟΑΠ
ΚΖΡΟΝΞΝΙΔΩΠ ΘΑΙΑΒΟΡΩΛ ΘΑΗ ΑΗΓΗΑΙΔΗΑΠ, με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ
1253, δηφηη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986 (Α΄75), ηνπ άξζξνπ 8, ζεκ. 4 ηεο πξνθήξπμεο, ππνβάιιεηαη
απφ ηνλ έλαλ εθ ησλ δχν λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξίαο, ελψ εηδηθά ηα
ζεκεία (ii) θαη (iii) πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ θαζέλαλ απφ ηνπο λνκίκνπο
εθπξνζψπνπο ρσξηζηά.
13. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ ΞΙΔΓΚΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ, με κωδ.
ΔΘΔΞΗΠ 1600, δηφηη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986 (Α΄75), ηνπ άξζξνπ 8, ζεκ. 4 ηεο πξνθήξπμεο, ππνβάιιεηαη
απφ ηνλ έλαλ εθ ησλ ηεζζάξσλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο εηαηξίαο, ελψ
εηδηθά ηα ζεκεία (ii) θαη (iii) πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ θαζέλαλ απφ ηνπο
λνκίκνπο εθπξνζψπνπο ρσξηζηά.
14. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΓΗΑΠ
ΔΞΔ, με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 1721, δηφηη:
α) δελ πεξηιακβάλνληαλ ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
ακπιβέρ ανηίγπαθο ηεο Βεβαίσζεο Οξηζηηθήο Πηζηνπνίεζεο ηνπ
ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, ζεκ. 3 ηεο πξνθήξπμεο,
αιιά απιφ θσηναληίγξαθν απηήο.
β) ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 (Α΄75) πνπ αθνξά ζηνλ ππνςήθην
αλάδνρν (ηο Θένηπο Δπαγγελμαηικήρ Θαηάπηιζηρ), ζχκθσλα κε ην
άξζξν 8, ζεκ. 6 ηεο πξνθήξπμεο, δελ αλαθέξεηαη ζην ΚΔΚ, αιιά ζην
πξφζσπν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ.
15. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ Η. ΠΑΦΑΟΗΘΑ – Η. ΚΞΑΟΚΞΑΟΝΠΖΠ με κωδ.
ΔΘΔΞΗΠ 2979, δηφηη νη ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ λ. 1599/86 (Α΄75) πνπ
αθνξνχλ ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν
(ηο Θένηπο Δπαγγελμαηικήρ
Θαηάπηιζηρ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, ζεκ. 6 ηεο πξνθήξπμεο, δελ
αλαθέξνληαη ζην ΚΔΚ, αιιά ζην πξφζσπν ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ.
16. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ EUROTEAM Α.Δ. με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 3764, δηφηη
ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο δελ αλαγξάθεηαη
εκεξνκελία απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε θαηαρψξεζε ζην βηβιίν κεηφρσλ
ηεο εηαηξίαο, ηο πολύ ηπιάνηα επγάζιμερ μέπερ ππιν ηην ημέπα

ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Π.Γ.
82/1996 (ΦΔΚ 66/Α/11-4-1996), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηνπο λ.
3310/2005 (ΦΔΚ 30/Β/14-2-2005) θαη λ. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/10-112005), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 8, ΚΔΦ. Α, ΠΑΡ. 12, ηεο Πξνθήξπμεο, ε δε
επηθχξσζε απφ δηθεγφξν δελ δχλαηαη λα αλαπιεξψζεη ηελ εκεξνκελία
απηή
17. Σελ
πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ Σ. ΘΩΛΠΡΑΛΡΑΘΝΠ –
ΗΩΑΛΛΖΠ Γ. ΘΝΦΗΛΑΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Δ.Δ. με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 6030, δηφηη ε
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 (Α΄75) πνπ αθνξά ζηνλ ππνςήθην
αλάδνρν (ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), θαη εηδηθφηεξα ηα ζεκεία
(ii) θαη (iii) απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8, ζεκ. 6 ηεο πξνθήξπμεο, δελ
αλαθέξεηαη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν, (ΚΔΚ), αιιά ζην λφκηκν εθπξφζσπν
σο θπζηθφ πξφζσπν.
18. Σελ πξνζθνξά ηνπ ΘΔΘ ΑΗΣΚΖ ΑΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ
7407, δηφηη ε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/86 (Α΄75) πνπ αθνξά ζηνλ
ππνςήθην αλάδνρν (ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), ζχκθσλα κε
ην άξζξν 8, ζεκ. 6 ηεο πξνθήξπμεο, δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ππνςήθην
αλάδνρν, (ΚΔΚ), αιιά ζην λφκηκν εθπξφζσπν σο θπζηθφ πξφζσπν.
Β. Σελ απφξξηςε ησλ επηκέξνπο πξνζθνξψλ ησλ θάησζη ππνςεθίσλ αλαδφρσλ,
ζχκθσλα κε ην νηθείν άξζξν ηεο πξνθήξπμεο θαη γηα ηνπο ιφγνπο, πνπ αλαιπηηθά
αλαθέξνληαη θαησηέξσ:
1. Ρην Δπιμέποςρ Ξποζθοπά Ξπογπαμμάηων Ρηλεκαηάπηιζηρ Ρύπος 2
ηος ΘΔΘ «ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ» Α.Δ. με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 1246, ιφγσ
αλαληηζηνηρίαο ησλ δηαθφξσλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δπηκέξνπο
Σερληθήο
Πξνζθνξάο
Πξνγξακκάησλ
Σειεθαηάξηηζεο
Σχπνπ
2.
πγθεθξίκελα,
δηαπηζηψζεθε
αλαληηζηνηρία
κεηαμχ
ηνπ
Κεθ.
Α
«ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΔΚΠ/ΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ» θαη Κεθ. Β «ΤΝΑΦΔΙΑ ΣΩΝ
ΔΚΠ/ΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΜΔ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ», εκείν
Β2 «ΣΗΛΔΚΑΣΑΡΣΙΗ» σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ελφηεηα. ην Κεθ. Α,
αλαγξάθεηαη εθπαηδεπηηθή ελφηεηα «ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ» θαη ζην Κεθ. Β, ζεκ.
2 «ΒΑΔΙ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ».
2. Ρην Δπιμέποςρ Ξποζθοπά Ξπογπαμμάηων Ρηλεκαηάπηιζηρ Ρύπος 2
ηος ΘΔΘ ΚΑΟΗΑ ΣΑΪΛΑ & ΠΗΑ Δ.Δ. «ΘΔΘ PRAXIS» με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ
1832, ιφγσ αλαληηζηνηρίαο ησλ δηαθφξσλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο
Δπηκέξνπο Σερληθήο Πξνζθνξάο Πξνγξακκάησλ Σειεθαηάξηηζεο Σχπνπ 2.
πγθεθξηκέλα, δηαπηζηψζεθε αλαληηζηνηρία ζηηο ψξεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
ελφηεηαο «ΠΑΡΟΤΙΑΔΙ» κεηαμχ ηνπ Κεθ. 2.1, ζηελ αλάιπζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνγξακκάησλ φπνπ αλαγξάθνληαη 15
ψξεο, ελψ ζην θεθ. 2.3 αλαγξάθνληαη 14 ψξεο.
3. Ριρ Δπιμέποςρ Ξποζθοπέρ Ξπογπαμμάηων Ρηλεκαηάπηιζηρ Ρύπος 1
& 2 ηος ΘΔΘ ARTE TECHNOLOGY με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 1835, δηφηη
δηαπηζηψζεθε αλαληηζηνηρία κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ
αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ηειεθαηάξηηζεο θαη αθεηέξνπ
ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πιεξνθνξηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο Δπηκέξνπο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
αλαληηζηνηρία πνπ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε, ζε ζρέζε κε ηηο Δπηκέξνπο
Πξνζθνξέο Σχπνπ 1 & 2.
Γ. Σελ απφξξηςε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ θάησζη ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, ζχκθσλα
κε ην νηθείν άξζξν ηεο πξνθήξπμεο θαη γηα ηνπο ιφγνπο, πνπ αλαιπηηθά
αλαθέξνληαη θαησηέξσ:

1. Ρο ππόγπαμμα με κωδ. 2, ηηρ Δπιμέποςρ Ξποζθοπάρ Ρύπος 1, ηνπ
ΘΔΘ ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΗΡΩΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ Α.Δ. με
κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 1615, δηφηη ν πξνζθέξσλ ππέβαιε γηα ηελ Δπηκέξνπο
Πξνζθνξά Σχπνπ 1, αξηζκφ πξνγξακκάησλ κε ζπλνιηθφ αξηζκφ
θαηαξηηδνκέλσλ,
ν
νπνίνο
ππεξβαίλεη
ηελ
δπλακηθφηεηα
ησλ
πηζηνπνηεκέλσλ ζηελ Πιεξνθνξηθή αηζνπζψλ ηνπ ζε ζέζεηο θαηάξηηζεο,
φπσο απηή έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ην ΔΚΔΠΙ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11,
ζεκ. 3.2 ηεο πξνθήξπμεο. Γηα ην ιφγν απηφ απνξξίπηεηαη ην ηειεπηαίν ζηε
ζεηξά θαηάηαμεο πξφγξακκα ηεο Δπηκέξνπο Πξνζθνξάο Σχπνπ 1, φπσο
αλαγξάθεηαη ζηελ Αλαιπηηθή Καηάζηαζε ησλ Πξνγξακκάησλ.
2. Ρο ππόγπαμμα με κωδ. 7, ηηρ Δπιμέποςρ Ξποζθοπάρ Ρύπος 1, ηνπ
ΘΔΘ ΗΑΠΩΛ με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 1710, δηφηη ν πξνζθέξσλ ππέβαιε γηα ηελ
Δπηκέξνπο Πξνζθνξά Σχπνπ 1, αξηζκφ πξνγξακκάησλ κε ζπλνιηθφ αξηζκφ
θαηαξηηδνκέλσλ,
ν
νπνίνο
ππεξβαίλεη
ηελ
δπλακηθφηεηα
ησλ
πηζηνπνηεκέλσλ ζηελ Πιεξνθνξηθή αηζνπζψλ ηνπ ζε ζέζεηο θαηάξηηζεο,
φπσο απηή έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ην ΔΚΔΠΙ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11,
ζεκ. 3.2 ηεο πξνθήξπμεο. Γηα ην ιφγν απηφ απνξξίπηεηαη ην ηειεπηαίν ζηε
ζεηξά θαηάηαμεο πξφγξακκα ηεο Δπηκέξνπο Πξνζθνξάο Σχπνπ 1, φπσο
αλαγξάθεηαη ζηελ Αλαιπηηθή Καηάζηαζε ησλ Πξνγξακκάησλ.
3. Ρο ππόγπαμμα με κωδ. 7, ηηρ Δπιμέποςρ Ξποζθοπάρ Ρύπος 1, ηνπ
ΘΔΘ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΔΞΔ με κωδ. ΔΘΔΞΗΠ 2135,
δηφηη ν πξνζθέξσλ ππέβαιε γηα ηελ Δπηκέξνπο Πξνζθνξά Σχπνπ 1, αξηζκφ
πξνγξακκάησλ κε ζπλνιηθφ αξηζκφ θαηαξηηδνκέλσλ, ν νπνίνο ππεξβαίλεη
ηελ δπλακηθφηεηα ησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζηελ Πιεξνθνξηθή αηζνπζψλ ηνπ
ζε ζέζεηο θαηάξηηζεο, φπσο απηή έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ην ΔΚΔΠΙ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, ζεκ. 3.2 ηεο πξνθήξπμεο. Γηα ην ιφγν απηφ
απνξξίπηεηαη ην ηειεπηαίν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο πξφγξακκα ηεο Δπηκέξνπο
Πξνζθνξάο Σχπνπ 1, φπσο αλαγξάθεηαη ζηελ Αλαιπηηθή Καηάζηαζε ησλ
Πξνγξακκάησλ.

ΙΙ. Οη ππφινηπεο πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο θαηά ην ζηάδην ηεο απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ (ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ)
θαζψο θαη θαηά ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ησλ ηππηθψλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ, βάζεη
ησλ άξζξσλ 8 ελφηεηα Α θαη 11 ελφηεηα Α θαη Β παξ. IV ηεο πξνθήξπμεο ησλ
πξάμεσλ ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην ππ’ αξηζκ. 3/13-4-2011 Πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο/Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
ΗΗΗ.
Τπελζπκίδεηαη ην δηθαίσκα ππνβνιήο πξνζθπγψλ θαηά ηεο παξνχζαο
απφθαζεο απφ ηνπο έρνληεο έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3886/30-092010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - Δλαξκφληζε
ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο
Ινπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο
Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)
(ΦΔΚ 173/30-09-2010) θαη ηνλ λ. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/09-03-1999).

Δζωηεπική διανομή :
1)
2)
3)
5)

Γξ. θ. Τπνπξγνχ
Γξ. θνπ Γελ. Γξακ. Γ.Κ. & Α.Π.
Γ23 - Μνλάδα Α΄
Γ23 - ρεηηθφ θάθειν

Ν ΓΔΛΗΘΝΠ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΝΗΛΝΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΑΙΙΩΛ
ΞΝΟΩΛ
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