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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΚ Δ. Β. Μ.  Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΚ 

Δια Βίου Μάθησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Στη Ζάκυνθο, Τετάρτη 08 Μαΐου 2019 και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία του Περιφερειακού ΚΕΚ 
Δια βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, (Καμάρα Αμπελοκήπων Ζακύνθου, Τ.Κ. 
29100), συνήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών του Έργου «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση για την 
Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» που συγκροτήθηκε 
με την από 23/18-04-2019 απόφαση του Νομίμου Εκπροσώπου του ΚΕΚ, Ελευθερίου 
Νιοτόπουλου - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, με θέμα τον έλεγχο των δικαιολογητικών και 
την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη 01/2019. 

Παρόντες ήταν οι: 

 Ελένη Νικολάου, Πρόεδρος της Επιτροπής 

 Δημήτριος Βερτζάγιας, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής 

 Πέτρος Ψάρρης, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχοντας υπόψη: 

 Το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει των εν λόγω Διαγωνισμό, όπως αναφέρεται στη 
διακήρυξη 01/2019 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 72534. 

 Του υπ. Αρ. 38-3/2019 πρακτικού της από 9/2/2019 (ΑΔΑ: ΨΩ0Ψ7ΛΕ-ΓΔ6)  συνεδρίασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που αφορά στην έγκριση διενέργειας 
ανοικτού διαγωνισμού και έγκρισης όρων του Τεύχους Διακήρυξης του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού, με αντικείμενο την Ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης 
«Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση για την απασχόληση και την Κοινωνική 
ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» καθώς και της συγκρότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 Της υπ’ αριθμ’  92/10-09-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με την 
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οποία ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος του Περιφερειακού ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου κος Ελευθέριος Νιοτόπουλος 

 Το με αρ. πρωτ. 806/27-3-2019 (ορθή επανάληψη 28-3-2019) έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσωμ με θέμα «Έγκριση Διακήρυξης 
του 1ου Υποέργου με τίτλο «Συμβουλευτική – Κατάρτιση – Πιστοποίηση της Πράξης 
«Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών 
ομάδων στα Ιόνια Νησιά» (Κωδικός ΟΠΣ: 5034543)» με το οποίο διατυπώνεται θετική 
γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία 
θα προκηρυχθεί το Υποέργο. 

 Την με αρ. πρωτ. 23443/9898/20-3-2019 [ΑΔΑ: 7ΧΜ37ΛΕ-4ΤΝ] απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και ορισμό 
Υπόλογου Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0221 «Δράσεις για την Επαγγελματική και κοινωνική 
ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Π.Ι.Ν.» Κ.Ε. 2018ΕΠ02210033 

συνήλθε σε συνεδρίαση προκειμένου να προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» των προσφορών που 
υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη http://www.eprocurement.gov.gr του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, στα πλαίσια του διαγωνισμού για τη 
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική - Κατάρτιση - 
Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια 
Νησιά». 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια των μελών της (όνομα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε την ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
72534και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως 
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο (2) 
προσφορές από τους κάτωθι υποψηφίους οικονομικούς φορείς: 

 την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και  

 την ένωση εταιρειών με την επωνυμία «MASTER Α.Ε. – ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.» η οποία 
αποτελείται από τις εταιρείες «ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» 

Στη συνέχεια η πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν τα απαραίτητα διαπιστευτήριά 
τους στο σύστημα. Αμέσως μετά, οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 
προσφορά» των υποψηφίων των δύο (2) προσφορών αποσφραγίσθηκαν και πλέον είναι 
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλε 
τα εξής δικαιολογητικά: 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 
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Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής ΑΚΜΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ.rar 

Διαβιβαστικό υποβολής 
προσφοράς 

Διαβιβαστικό υποβολής 
προσφοράς 

Διαβιβαστικό υποβολής 
προσφοράς.pdf 

Τεχνική Προσφορά Τεχνική Προσφορά ΑΚΜΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε. 

Τεχνική Προσφορά.pdf 

Τεχνική Προσφορά Παράρτημα II Τεχνική Προσφορά Παράρτημα II Παράρτημα ΙΙ Τεχνικής 
Προσφοράς.rar 

Τεχνική Προσφορά Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνική Προσφορά Παράρτημα 
ΙΙΙ 

Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικής 
Προσφοράς - 
Εργαλεία.pdf 

Τεχνική Προσφορά Παράρτημα I (Παράρτημα Ι)_E-Commerce & 
Hospitality Sales & Marketing 

1. (Παράρτημα Ι)_E-
Commerce & Hospitality 
Sales & Marketing__.pdf 

Τεχνική Προσφορά Παράρτημα I (Παράρτημα Ι)_Υπάλληλος 
Υποδοχής_Εξυπηρέτησης 
Πελατών ξενοδοχείου 

2. (Παράρτημα 
Ι)_Υπάλληλος 
Υποδοχής_Εξυπηρέτηση 
ς Πελατών 
ξενοδοχείου__.pdf 

Τεχνική Προσφορά Παράρτημα I (Παράρτημα Ι)_Προωθητής 
πωλήσεων λιανικού εμπορίου 

3. (Παράρτημα 
Ι)_Προωθητής 
πωλήσεων λιανικού 
εμπορίου__.pdf 

Τεχνική Προσφορά Παράρτημα I (Παράρτημα Ι)_Υπάλληλος 
Τουριστικού Γραφείου 

4. (Παράρτημα 
Ι)_Υπάλληλος 
Τουριστικού 
Γραφείου__.pdf 

Τεχνική Προσφορά Παράρτημα I (Παράρτημα Ι)_Στέλεχος 
Διαχείρισης Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

5. (Παράρτημα 
Ι)_Στέλεχος Διαχείρισης 
Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας__.pdf 

Τεχνική Προσφορά Παράρτημα I (Παράρτημα Ι)_Στέλεχος 
Διαχείρισης Εξαγωγικών 
Δραστηριοτήτων 

6. (Παράρτημα 
Ι)_Στέλεχος Διαχείρισης 
Εξαγωγικών 
Δραστηριοτήτων__.pdf 

Τεχνική Προσφορά Παράρτημα I (Παράρτημα Ι)_Υπάλληλος 
επισιτιστικού τομέα 

7. (Παράρτημα 
Ι)_Υπάλληλος 
επισιτιστικού 
τομέα__.rar 

Τεχνική Προσφορά Παράρτημα I (Παράρτημα Ι)_Πωλητής 
Λιανικής 

8. (Παράρτημα 
Ι)_Πωλητής 
Λιανικής__.rar 

 

Η ένωση εταιρειών με την επωνυμία «MASTER Α.Ε. – ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.» η οποία αποτελείται από 
τις εταιρείες «ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
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«ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» υπέβαλε τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΜΑΣΤΕΡ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΜΑΣΤΕΡ 

1.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΜΑΣΤΕΡ.pdf 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
MASTER 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
MASTER 

3.ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
MASTER.pdf 

4.ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΑΣΤΕΡ.sig 

4.ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΑΣΤΕΡ.sig 

4.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΑΣΤΕΡ.sig.pdf 

5.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-
ΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΣΤΕΡ-
ΔΗΜΗΤΡΑ_signed 

5.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-
ΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΣΤΕΡ-
ΔΗΜΗΤΡΑ_signed 

5.ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ-ΕΝΩΣΗΣ-
ΜΑΣΤΕΡ-ΔΗΜΗΤΡΑ_signed.pdf 

6.ΕΓΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

6.ΕΓΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

6.ΕΓΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ.pdf 

7.ΕΕΕΣ_ΔΗΜΗΤΡΑ_signed 7.ΕΕΕΣ_ΔΗΜΗΤΡΑ_signed 7.ΕΕΕΣ_ΔΗΜΗΤΡΑ_signed.pdf 

8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ.pdf 

9. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
_ΔΗΜΗΤΡΑ.sig 

9. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
_ΔΗΜΗΤΡΑ.sig 

9. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΔΗΜ
ΗΤΡΑ.sig.pdf 

10. 
ΣΥΜΩΝΗΤΙΚΟ_ΜΑΣΤΕΡ-
ΔΗΜΗΤΡΑ_GLOBAL.sig 

10. 
ΣΥΜΩΝΗΤΙΚΟ_ΜΑΣΤΕΡ-
ΔΗΜΗΤΡΑ_GLOBAL.sig 

10. 
ΣΥΜΩΝΗΤΙΚΟ_ΜΑΣΤΕΡΔΗΜΗΤΡ
Α_GLOBAL.sig.pdf 

11.ΕΕΕΣ_GLOBAL.signed 11.ΕΕΕΣ_GLOBAL.signed 11.ΕΕΕΣ_GLOBAL.signed.pdf 

12.ΥΔ_ΑΠΟΔ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Σ _ GLOBAL 

12.ΥΔ_ΑΠΟΔ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Σ _ GLOBAL 

12.ΥΔ_ΑΠΟΔ_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ _ 
GLOBAL.pdf 

13.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 
9001_2015 GLOBAL CERT 
AE 

13.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 
9001_2015 GLOBAL CERT 
AE 

13.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 
9001_2015 GLOBAL CERT AE.pdf 

14.ΕΕΕΣ_ΛΟΗΣ_ΚΕΡΚΥΡΑ_
signe d 

14.ΕΕΕΣ_ΛΟΗΣ_ΚΕΡΚΥΡΑ_
sign ed 

14.ΕΕΕΣ_ΛΟΗΣ_ΚΕΡΚΥΡΑ_signe
d.pdf 

15.ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ 
ΚΕΡΚΥΡΑ 

15.ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ 
ΚΕΡΚΥΡΑ 

15.ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑ.pdf 

16.ΕΕΕΣ_ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ_ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ_signed 

16.ΕΕΕΣ_ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ_ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ_signed 

16.ΕΕΕΣ_ΕΚΕΚ ΤΑΚΙ_ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ_signed.pd 

17.ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΕΚΕΚ 
ΤΑΚΙ 

17.ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΕΚΕΚ 
ΤΑΚΙ 

17.ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗ ΕΚΕΚΤΑΚΙ.pdf 
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19.ΥΔ_ΑΚΡΙΒΟΣ_signed 19.ΥΔ_ΑΚΡΙΒΟΣ_signed 19.ΥΔ_ΑΚΡΙΒΟΣ_signed.pdf 

20.ΥΔ_ΑΚΡΙΒΟΣ_ΜΑΣΤΕΡ-
ΔΗΜΗΤΡΑ.sig 

20.ΥΔ_ΑΚΡΙΒΟΣ_ΜΑΣΤΕΡ-
ΔΗΜΗΤΡΑ.sig 

20.ΥΔ_ΑΚΡΙΒΟΣ_ΜΑΣΤΕΡ-
ΔΗΜΗΤΡΑ.sig.pdf 

21.ΥΔ_ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ_ΝΟΜ 
ΕΚΠΡ_ΜΑΣΤΕΡ.dig 

21.ΥΔ_ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ_ΝΟΜ 
ΕΚΠΡ_ΜΑΣΤΕΡ.dig 

21.ΥΔ_ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ_ΝΟΜ 
ΕΚΠΡ_ΜΑΣΤΕΡ.dig.pdf 

22.ΥΔ_ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ_ΝΟΜ-
ΕΚΠΡ_ΔΗΜΗΤΡΑ.signed 

22.ΥΔ_ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ_ΝΟΜ-
ΕΚΠΡ_ΔΗΜΗΤΡΑ.signed 

22.ΥΔ_ΠΙΤΣΟΥΛΗΣ_ΝΟ Μ-
ΕΚΠΡ_ΔΗΜΗΤΡΑ.signed.pdf 

23.ΥΔ_ΠΕΤΡΟΥ_ΝΟΜ-
ΕΚΠΡ 
ΠΕΤΡΟΥ_ΔΗΜΗΤΡΑ.signe
d 

23.ΥΔ_ΠΕΤΡΟΥ_ΝΟΜ-
ΕΚΠΡ 
ΠΕΤΡΟΥ_ΔΗΜΗΤΡΑ.signe
d 

23.ΥΔ_ΠΕΤΡΟΥ_ΝΟΜ-ΕΚΠΡ 
ΠΕΤΡΟΥ_ΔΗΜΗΤΡΑ.signed.pdf 

24.ΥΔ_ΖΑΡΚΟΣ_ΝΟΜ-
ΕΚΠΡ_ΔΗΜΗΤΡΑ.signed 

24.ΥΔ_ΖΑΡΚΟΣ_ΝΟΜ-
ΕΚΠΡ_ΔΗΜΗΤΡΑ.signed 

24.ΥΔ_ΖΑΡΚΟΣ_ΝΟΜ-Ε 
ΚΠΡ_ΔΗΜΗΤΡΑ.signed.pdf 

25.ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

25.ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

25.ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.pdf 

2. ΕΕΕΣ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. sig 2. ΕΕΕΣ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. sig 2. ΕΕΕΣ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. sig.pdf 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ.rar 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ.rar 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΟΜΑΔΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΟΜΑΔΑ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΟΜΑΔΑ 
ΕΡΓΟΥ.rar 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.rar 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ.rar 

18.ΕΕΕΣ_ΑΚΡΙΒΟΣ _signed 18.ΕΕΕΣ_ΑΚΡΙΒΟΣ _signed 18.ΕΕΕΣ_ΑΚΡΙΒΟΣ _signed.pdf 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.sig.pdf 

 

Ακολούθως η Επιτροπή σφράγισε και μονόγραψε τα δικαιολογητικά των φυσικών φακέλων των 
υποψηφίων οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή εμπρόθεσμα. 

Ενώ οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίστηκαν και θα αποσφραγιστούν 
σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.  
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Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην έλεγχο των δικαιολογητικών των υποφακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις κατά 
τον οποίο διαπίστωσε τα ακόλουθα:  

Α Ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα με την 
επωνυμία «ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε.» 

Η Επιτροπή κατά τον ενδελεχή έλεγχο του περιεχομένου του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα με την επωνυμία 
«ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε.» διαπίστωσε ομόφωνα την πληρότητα και συμβατότητα 
των υποβληθέντων στοιχείων με τους όρους της διακήρυξης και αποφασίζει να προβεί στη 
βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς αυτού. 

Α Ως προς τα υποβληθέντα δικαιολογητικά της συμμετέχουσας ένωσης με την ονομασία 
«MASTER A.E.- ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε.». 

Από τον ενδελεχή έλεγχο του περιεχομένου του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - 
Τεχνική προσφορά» διαπιστώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα, ότι η προσφορά της 
ως άνω συμμετέχουσας ένωσης παρουσιάζει ελλείψεις, ως προς τα δικαιολογητικά που 
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 θ) αυτής θα πρέπει 
να απορριφθεί. 

Ειδικότερα οι ελλείψεις αφορούν: 

Ως προς τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής : 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής των μελών της ανωτέρω 
ένωσης αναφέρουν ως ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού λανθασμένα τη 02/05/2019.  

 

Ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – Απαίτηση οι οικονομικοί φορείς να έχουν 
εκτελέσει την τελευταία 3ετία, πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (2016, 2017 και 
2018): 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη (άρθρο 2.2.6 α) απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να έχουν εκτελέσει 
την τελευταία 3ετία, πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (2016, 2017 και 2018): 

 Ένα (1) συγχρηματοδοτούμενο έργο παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, με συμβατική αξία 
τουλάχιστον ίση με το 100% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου και με 
φυσικό αντικείμενο που να αφορά στην κατάρτιση τουλάχιστον ίσου αριθμού 
ωφελούμενων με αυτόν του προκηρυσσόμενου έργου. 

 Ένα (1) συγχρηματοδοτούμενο έργο παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης 
(θεωρητικής και πρακτικής) και πιστοποίησης με φυσικό αντικείμενο που να αφορά στην 
κατάρτιση ανέργων νέων τουλάχιστον ίσου αριθμού με τον αριθμό των ωφελούμενων του 
προκηρυσσόμενου έργου. 

Η ένωση παρουσιάζει για την 1η απαίτηση έργο με τίτλο  ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 25 
ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ και για την 2η 
απαίτηση έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ 
ΑΙΧΜΗΣ», Αναθέτουσα Αρχή και για τα 2 έργα αναφέρεται το YΠOΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 



 7 

Επ΄ αυτού η Επιτροπή ομόφωνα διαπίστωσε ότι: 

 Η κάλυψη των ως άνω απαιτήσεων δεν προκύπτει, από δύο διακριτές μεταξύ τους 
συμβάσεις, όπως ορίζεται στην διακήρυξη (Βλέπε σχετική διευκρίνιση σελίδα 16 της 
διακήρυξης). Επισημαίνεται  ότι στο θεσμικό πλαίσιο των προγραμμάτων τα οποία 
υλοποιήθηκαν με την μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (VOUCHER), δεν προβλέπεται η 
σύναψη σύμβασης μεταξύ Δικαιούχου της Πράξης (Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και του παρόχου κατάρτισης, ο οποίος δεν 
έχει την έννοια του Αναδόχου. Αυτός επιλέγεται από τους ωφελούμενους οι οποίοι του 
εκχωρούν το δικαίωμα να εισπράξει το αντίτιμο της επιταγής τους.  

 Επιπρόσθετα το πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ 
ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ» δεν πληροί την ως άνω 2η απαίτηση, αφού δεν αφορά νέους 
ανέργους. 

Συνεπώς δεν τεκμηριώνεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, της συμμετέχουσας ένωσης, ως προς την ως άνω απαίτηση. 

Ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – Απαίτηση οι οικονομικοί φορείς να 
διαθέτουν το  ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις της Σύμβασης 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη (άρθρο 2.2.6 β) απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν 
ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις 
απαιτήσεις της Σύμβασης, σε όρους τόσο απαιτούμενης εξειδίκευσης και, επαγγελματικών 
προσόντων, όσο και εμπειρίας, αναφορικά με ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, όπως ορίζεται 
στις περιπτώσεις βα και ββ του εν λόγω άρθρου. 

Η επιτροπή ομόφωνα διαπίστωσε ότι τα ΕΕΕΣ των μελών της ‘ένωσης «MASTER A.E.- ΔΗΜΗΤΡΑ 
Ε.Σ. Α.Ε.». δεν είναι επαρκώς συμπληρωμένα και παρουσιάζουν ελλείψεις, ανακρίβειες και 
ασάφειες.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης «Προς προκαταρκτική απόδειξη 
ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» Συνεπώς οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να 
επιδείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την συμπλήρωσή του, παρέχοντας τις ζητούμενες 
πληροφορίες. 

Πλην, όμως, ως προς την σύνθεση της Ομάδας Έργου, που προβλέπεται και απαιτείται στη 
διακήρυξη (βλέπε σελίδες 15-16 περίπτωση ββ) διαπιστώθηκε ότι: 

 Στο Μέρος ΙΙ ενότητα Α σημείο α Ρόλος του οικονομικού Φορέα στον Όμιλο. 

Αφενός στο ΕΕΕΣ της MASTER Α.Ε. αναφέρεται «…Επίσης Το ΚΕΚ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΛΟΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ» συμμετέχει ως τρίτος φορέας διαθέτοντας τη Δομή στη Κέρκυρα καθώς και τον κ. Ιωάννη 
Λόη ως εξωτερικό συνεργάτη στην ομάδα έργου. Επίσης το «Ε.Κ.Ε.Κ.-Τ.Α.Κ.Ι. Α.Ε.» ως τρίτος 
φορέας διαθέτοντας τη Δομή στη Κεφαλονιά καθώς και τον κ. Παναγή Βουτσινά ως εξωτερικό 
συνεργάτη στην ομάδα έργου. …» 



 8 

Αφετέρου στο  ΕΕΕΣ της ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε αναφέρεται ότι  «…Το ΚΕΚ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΛΟΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ» συμμετέχει ως τρίτος φορέας διαθέτοντας τη Δομή στη Κέρκυρα και το «Ε.Κ.Ε.Κ.-Τ.Α.Κ.Ι. 
Α.Ε.» ως τρίτος φορέας διαθέτοντας τη Δομή στη Κεφαλονιά…», παραλείποντας την συμμετοχή 
των κ.κ. Λόη και Βουτσινά στην ομάδα έργου.  

 Επιπλέον στο  Μέρος ΙΙ ενότητα Γ: 

Αμφότερα τα μέλη της ένωσης δηλώνουν ότι δεν στηρίζονται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειμένου να ανταποκριθούν στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

 Στο Μέρος IV: στην ενότητα Γ: Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 

Αφενός στο ΕΕΕΣ της ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε αναφέρεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος η κα 
Δελατόλα Έλλη και, ως στέλεχος Αυξημένης Εμπειρίας ο κος Ακρίβος Χριστόδουλος 

Αφετέρου στο  ΕΕΕΣ της MASTER Α.Ε. αναφέρονται ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι η κα Δελατόλα 
Έλλη και ο κος Ακρίβος Χριστόδουλος, ως Στέλεχος Αυξημένης Εμπειρίας ο κος Βουτσινάς 
Παναγής και ως επιπλέον Μέλος της Ομάδας Έργου ο κος  Ιωάννης Λόης. 

Αμφότερα τα μέλη της ένωσης αναφέρονται μόνο στη θέση και τους τίτλους σπουδών των 
στελεχών της Ομάδας Έργου, χωρίς να αναφέρουν κάτι σχετικά με τις υπόλοιπες απαιτήσεις 
του άρθρου 2.2.6 της διακήρυξης αναφορικά με τα επαγγελματικά προσόντα. Εντούτοις, έχουν 
συμπεριλάβει Βιογραφικά των στελεχών της Ομάδας Έργου, από τον συνδυαστικό έλεγχο των 
οποίων διαπιστώθηκε ότι: 

 Τα υποβαλλόμενα βιογραφικά καθώς και οι αναγραφόμενες σε αυτά κατηγορίες στελέχους 
συνάδουν με την δομή της Ο.Ε. όπως αποτυπώνεται στο ΕΕΕΣ της MASTER Α.Ε. και συνεπώς 
το ΕΕΕΣ της ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε κρίνεται, από την Επιτροπή, ως ανακριβές. 

 Ως προς την Υπεύθυνη Έργου  η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν τεκμηριώνεται η 
απαιτούμενη 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση έργων, αφού τόσο από το 
ΕΕΕΣ, όσο και από το σχετικό βιογραφικό, αλλά και τη προσκομισθείσα βεβαίωση, 
τεκμηριώνεται η συμμετοχή της Υπεύθυνης Έργου στην υλοποίηση έργων από τον  11/2009 
και συνεπώς δεν έχει πλήρη 10ετή εμπειρία. Επιπροσθέτως δεν τεκμηριώνεται η 
συμμετοχή ως Υπεύθυνος ή Αναπληρωτής Υπεύθυνος Ομάδας Έργου σε ένα (1) έργο 
παροχής υπηρεσιών κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής ή/και επιμόρφωσης ή/και 
πιστοποίησης, με αριθμό ωφελούμενων τουλάχιστον ίσο με το 100% των ωφελούμενων 
του προκηρυσσόμενου Έργου. 

 Ως προς τους δύο Επιστημονικούς Υπευθύνους η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν 
τεκμηριώνεται η ζητούμενη εμπειρία και ειδικότερα η συμμετοχή σε έργο για τον 
σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό συστημάτων πρακτικής άσκησης ή/και συμβουλευτικής 
ή/και επαγγελματικού προσανατολισμού, ενώ επιπροσθέτως για τον κο Ακρίβο 
Χριστόδουλο δεν τεκμηριώνεται εμπειρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην διακήρυξη Επισημαίνεται ότι σε κανένα από τα αναφερόμενα ως συναφή 
έργα δεν τεκμηριώνεται η συμμετοχή σε έργο σχετικό με ανθρώπινους πόρους, για 
λογαριασμό δημοσίου φορέα χώρας της ΕΕ, πλην της Ελλάδας. 

 Ως προς το Στέλεχος Αυξημένης Εμπειρίας η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν τεκμηριώνεται η 
ζητούμενη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των συνθηκών και των τάσεων της τοπικής 
αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, των παρεμβάσεων του ΕΠ «Ιόνια Νησιά 
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2014-2020» και σε καλές πρακτικές για τη βιώσιμη ένταξη νέων ατόμων στην αγορά 
εργασίας, αφού η ιδιότητα του στελέχους ή διοικητικού προσωπικού εταιρείας ΚΔΒΜ ή του 
συντονιστή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά ούτε εμπειρία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην διακήρυξη Επισημαίνεται ότι σε κανένα από τα 
αναφερόμενα ως συναφή έργα δεν τεκμηριώνεται η συμμετοχή σε έργο σχετικό με 
ανθρώπινους πόρους, για λογαριασμό δημοσίου φορέα χώρας της ΕΕ, πλην της Ελλάδας. 

Συνεπώς δεν τεκμηριώνεται η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, της συμμετέχουσας ένωσης, ως προς την ως άνω απαίτηση, 
αλλά και οι ως άνω ελλείψεις ως προς το προβλεπόμενο δικαιολογητικό του άρθρου 2.2.9 
(Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης). 

Ως προς την Απαίτηση της παρ. 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Η επιτροπή ομόφωνα διαπίστωσε ότι η εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε.» ενώ έχει προσκομίσει το 
πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας 9001: 2015 δεν έχει προσκομίσει το πιστοποιητικό  
διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001: 2013 ή ισοδύναμο στα πεδία εφαρμογής 
σχεδιασμού, ανάπτυξης και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, 
επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά το 
κριτήριο 2.2.7 δεν επιτρέπεται η στήριξη στις ικανότητες τρίτων φορέων ή άλλων μελών της 
ένωσης. 

Ως προς τα λοιπά υποβληθέντα δικαιολογητικά της συμμετέχουσας Ένωσης Εταιρειών 
«MASTER A.E.- ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Σ. Α.Ε.», η Επιτροπή διαπίστωσε τις εξής ασάφειες ή/και ελλείψεις: 

 Το υποβληθέν συμφωνητικό συνεργασίας της ένωσης με τον Φορέα Πιστοποίησης 
GLOBAL CERT δεν έχει υπογραφεί ψηφιακά και από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 Δεδομένου ότι η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΛΟΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», και το «Ε.Κ.Ε.Κ.-Τ.Α.Κ.Ι. Α.Ε.» 
στηρίζουν ως τρίτοι φορείς την συμμετέχουσα ένωση εταιριών, τόσο ως προς τις 
απαιτήσεις 2.2.6 βα) και 2.2.6 γ) απαιτείται η σχετική έγγραφη δέσμευση, ότι η 
συμμετέχουσα ένωση θα έχει στην διάθεση της τους απαιτούμενους πόρους, αλλά και 
ότι οι τρίτοι φορείς θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα . 

 Ως προς το υποβληθέν ΕΕΕΣ  του εξωτερικού συνεργάτη της συμμετέχουσας Ένωσης 
Εταιρειών κου Ακρίβου Χριστόδουλου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δηλώνεται στο 
Μέρος ΙΙ σημείο ε ότι δεν θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων. Επιπλέον στο Μέρος IV αναφέρεται ότι ο 
χρειάζεται ειδική έγκριση για την παροχή σχετικών υπηρεσιών στη χώρα εγκατάστασης 
του χωρίς να διευκρινίζεται η έγκριση που απαιτείται. 

 Το υποβληθέν Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης για την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΛΟΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ» φέρει ως έτος έκδοσης το 2016 και ως εκ τούτου αμφισβητείται η ισχύουσα 
εκπροσώπηση της εν λόγω εταιρείας. 

 Δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας «Ε.Κ.Ε.Κ.-Τ.Α.Κ.Ι. 
Α.Ε.». 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το άρθρο άρθρο 2.4.6 θ) της διακήρυξης , η Επιτροπή 
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αποφασίζει την απόρριψη της προσφοράς της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «MASTER 
Α.Ε. – ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.» και τον αποκλεισμό της από τα λοιπά στάδια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας.  

Στη συνέχεια και σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2 η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση μόνο της Τεχνικής Προσφοράς της μίας συμμετέχουσας εταιρείας, της οποίας τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη: 

Α. «ΑΚΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.Ε.» 

Με βάση τη διακήρυξη 1/2019, κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία 
εκτιμάται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
(Κ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) 

ΟΜΑΔΑ Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης της Σύμβασης 

Κ1 Μεθοδολογία Υλοποίησης 15 % 
Κ2 Εκπαιδευτικό περιεχόμενο - μέθοδοι και τεχνικές 15% 

Κ3 Εκπαιδευτικό υλικό 20 % 

Κ4 
Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων 
και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – Παρουσίαση των 
Σχημάτων Πιστοποίησης 

25 % 

Κ5 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Σύμβασης 5% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 80 % 

ΟΜΑΔΑ Β: Οργάνωση Ομάδας Έργου 

Κ6 
Περιγραφή της διαδικασίας οργάνωσης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της Σύμβασης 

10% 

Κ7 
Σύνθεση Ομάδας Έργου: σαφής προσδιορισμός ρόλων και 
αρμοδιοτήτων των μελών της Ομάδας έργου 

10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β  20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  100% 

 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών με βάση τα 
ανωτέρω κριτήρια ως εξής: 

Κριτήριο Κ1: Μεθοδολογία Υλοποίησης (συντελεστής βαρύτητας 15%) 

Η Επιτροπή διαπίστωσε την πληρότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης  μεθοδολογίας 
υλοποίησης των ενεργειών σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου. Τεκμηριώνεται δε, η 
ικανοποίηση των απαιτήσεων του έργου και η συνάφειά της με τις ανάγκες της ομάδας στόχου 
και τους στόχους της Πράξης. Επιπλέον των απαιτήσεων της διακήρυξης, ο υποψήφιος 
ανάδοχος καλύπτει την περίπτωση υλοποίησης προγράμματος με τη μέθοδο της 
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τηλεκατάρτισης σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, λόγω της νησιωτικότητας 
τηςΠεριφέρειας και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η περιγραφή της μεθοδολογίας 
υλοποίησης κρίνεται υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις που θέτει η διακήρυξη για το Κ1 κριτήριο. 
Τέλος ο υποψήφιος ανάδοχος έχει έτοιμα ψηφιακά εργαλεία συμβουλευτικής, πλέον των 
απαιτήσεων της διακήρυξης, τα οποία και έχει υποβάλλει πλήρως λειτουργικό. 

Κριτήριο Κ1 Βαθμός Επιτροπής: εκατόν δέκα πέντε (115,00) 

Κριτήριο Κ2: Εκπαιδευτικό περιεχόμενο - μέθοδοι και τεχνικές (συντελεστής βαρύτητας 15%) 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος έχει παρουσιάσει πλήρως το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο, τις ενότητες για κάθε ένα από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται 
στην Πράξη. Η επιλογή των εκπαιδευτικών ενοτήτων καλύπτει τα εκπαιδευτικά αντικείμενα 
συνδέοντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τους μαθησιακούς στόχους. Παρουσιάζονται 
αναλυτικά οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές  ανά ενότητα. Επιπλέον ο υποψήφιος έχει 
εμπλουτίσει τις εκπαιδευτικές ενότητες των προγραμμάτων και τις έχει προσαρμόσει στις 
ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου. Συνεπώς υπερκαλύπτονται και μάλιστα στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό, όλες οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 

Κριτήριο Κ2 Βαθμός Επιτροπής: εκατόν είκοσι  (120,00) 

Κριτήριο Κ3: Εκπαιδευτικό υλικό (συντελεστής βαρύτητας 20%) 

Η Επιτροπή διαπίστωσε την εμπειρία και την τεχνογνωσία στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
υλικού από τον υποψήφιο.  Έχει αναπτυχθεί και πληροί πλήρως τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης 1/2019, και καλύπτει το σύνολο των εκπαιδευτικών 
αντικειμένων. Επιπλέον το εκπαιδευτικό υλικό του υποψηφίου αναδόχου διατίθεται και σε 
ψηφιακή μορφή, για τις ανάγκες ενδεχόμενης υλοποίησης προγραμμάτων με τηλεκατάρτιση το 
οποίο είναι πλήρως λειτουργικό. Ως εκ τούτου, υπερκαλύπτει στο μέγιστο βαθμό τις 
απαιτήσεις του Κ3 κριτηρίου.  

Κριτήριο Κ3 Βαθμός Επιτροπής: εκατόν είκοσι  (120,00) 

Κριτήριο Κ4: Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
ωφελουμένων – Παρουσίαση των Σχημάτων Πιστοποίησης (συντελεστής βαρύτητας 25%) 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος αναλύει τη διαδικασία πιστοποίησης και διαθέτει 
διαπιστευμένα σχήματα πιστοποίησης και για τα οκτώ αντικείμενα κατάρτισης της Πράξης και 
καλύπτει πλήρως με τις απαιτήσεις της προκήρυξης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα 
στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως αυτά ορίζονται στο ΜΕΡΟΣ Α – «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι – «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης». Τα εργασιακά καθήκοντα των σχημάτων 
πιστοποίησης είναι σε συνάφεια με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Συνεπώς, υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του κριτηρίου. 

Κριτήριο Κ4 Βαθμός Επιτροπής: εκατόν είκοσι  (120,00) 

 

Κριτήριο Κ5: Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της Σύμβασης (συντελεστής βαρύτητας 
5%) 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το χρονοδιάγραμμα έχει αποτυπωθεί σε μορφή διαγράμματος 
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Gantt όπου παρουσιάζονται οι επιμέρους εργασίες για την υλοποίηση του έργου, η χρονική 
τους διάρκεια, καθώς και οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των επιμέρους εργασιών και τα 
παραδοτέα. Θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι έχουν προσδιοριστεί κρίσιμοι παράγοντες και 
ενδεχόμενοι κίνδυνοι  που δύναται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα του έργου. Η ανάλυση 
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Σύμβασης καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης, 
ενώ η ικανότητά του να ολοκληρώσει το έργο εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος 
(ενδεχόμενο Α) και μάλιστα πολύ νωρίτερα από την προβλεπόμενη λύση, ενώ παρουσιάζει και 
το ενδεχόμενο Β, όπου λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο η Αναθέτουσα Αρχή να μην 
συγκεντρώσει το σύνολο του αριθμού ωφελούμενων, στην οποία τεκμηριώνει την ετοιμότητά 
του να το υλοποιήσει εντός του πλαισίου ενδεχόμενης παράτασης, που θα απαιτηθεί και 
προβλέπεται στο σχετικό άρθρο της σύμβασης. 

Κριτήριο Κ5 Βαθμός Επιτροπής: εκατόν δέκα (110,00) 

 

Κριτήριο Κ6: Περιγραφή της διαδικασίας οργάνωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 
Σύμβασης (συντελεστής βαρύτητας 10%) 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι διαδικασίες προετοιμασίας, το μοντέλο οργάνωσης, 
επικοινωνίας, παρακολούθησης και αξιολόγησης της Πράξης αποτυπώνονται με αξιοσημείωτη 
σαφήνεια, λεπτομέρεια και εξειδίκευση, αλλά παράλληλα με τρόπο συνοπτικό και κατανοητό. 

Κριτήριο Κ6 Βαθμός Επιτροπής: εκατόν δέκα (110,00) 

 

Κριτήριο Κ7: Σύνθεση Ομάδας Έργου: σαφής προσδιορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων των 
μελών της Ομάδας έργου (συντελεστής βαρύτητας 10%) 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σχήμα διοίκησης του έργου και η οργάνωση της Ομάδας Έργου 
χαρακτηρίζονται από επάρκεια, πληρότητα και συνοχή, χωρίς να δημιουργεί καμία απολύτως 
ασάφεια ως προς τους ρόλους,  τις αρμοδιότητες των μελών της και το χρόνο απασχόλησής 
τους.  Ως εκ τούτου η παρουσιαζόμενη προσέγγιση και σύνθεση της ομάδας έργου, καθώς και η 
αποτύπωση των ρόλων και αρμοδιοτήτων των μελών της ομάδας έργου κρίνεται εξαιρετικά 
ικανοποιητική. 

Κριτήριο Κ7 Βαθμός Επιτροπής: εκατόν δέκα (110,00) 

 

Κριτήριο Περιγραφή Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Βαθμολογία Βαθμός 
Κριτηρίου 

Κ1 Μεθοδολογία Υλοποίησης 15% 115 17,25 
Κ2 Εκπαιδευτικό περιεχόμενο - 

μέθοδοι και τεχνικές 
15% 120 18,00 

Κ3 Κριτήριο: Εκπαιδευτικό υλικό 20% 120 24,00 
Κ4 Περιγραφή της διαδικασίας 

πιστοποίησης των γνώσεων και 
δεξιοτήτων των ωφελουμένων 
– Παρουσίαση των Σχημάτων 
Πιστοποίησης 

25% 120 30,00 
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Κ5 Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης της Σύμβασης 

5% 110 5,50 
 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 80%   94,75 
 

Κ6 Περιγραφή της διαδικασίας 
οργάνωσης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της Σύμβασης 

10% 110 11,00 

Κ7 Σύνθεση Ομάδας Έργου: σαφής 
προσδιορισμός ρόλων και 
αρμοδιοτήτων των μελών της 
Ομάδας έργου 

10% 110 11,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 20%  22,00 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

100%   116,75 

 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της ως προς τον έλεγχο και 
βαθμολόγηση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και 
γνωμοδοτεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και την ως άνω ειδική αιτιολόγηση τα εξής: 

Απορρίπτει την Προσφορά της ένωσης εταιρειών με την επωνυμία «MASTER Α.Ε. – ΔΗΜΗΤΡΑ 
Α.Ε.» η οποία αποτελείται από τις εταιρείες «ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
λόγω των ανωτέρω ελλείψεων στα δικαιολογητικά της. 

Εγκρίνει ως πλήρη και αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η δε σταθμισμένη βαθμολογία της Τεχνικής της 
Προσφοράς, σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολόγηση και τον τρόπο βαθμολόγησης (άρθρο 
2.3.2) είναι 116,75. 

Στο σημείο αυτό και ώρα 12:30 μ.μ. της Παρασκευής 10/5/2019 λύεται η συνεδρίαση της 
Επιτροπής και εξουσιοδοτείται η πρόεδρος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
διαβίβαση του πρακτικού στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση. 

 

Τα μέλη της Επιτροπής  

 

 


