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ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική - Κατάρτιση - Πιστοποίηση για την Απασχόληση 
και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» (αρ. Διακήρυξης 1/2019 - 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 72534) 

Έχοντας υπόψη, 

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 
(Φ.Ε.Κ. 240/Α/27-12-2010). 
 
3.Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων ,Προμηθειών και 
Υπηρεσιών, προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 
 
4.T Τις διατάξεις του Ν 4441/2016 περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης 
επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις, 
άρθρο 22,παρ 49,περίπτωση ε και στ περί τροποποιησεων του Ν.4412/2016. 
 
5.Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4.11.2011 Απόφαση Υπ. Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β). 
 
6.Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 
7.Την υπ΄αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.23243/23.11.2011 Εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
 
8. Τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 23, του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/21-09-
2010). 



 
10. Την με αρ. πρωτ. 2728/13-12-2018 [ΑΔΑ: 6ΟΖΝ7ΛΕ-ΛΒΞ] απόφαση ένταξης της 
Πράξης «Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη 
ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-
2020». 

11. Την υπ’ αριθμ’  92/10-09-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, με την 
οποία ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος του Περιφερειακού ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου κος Ελευθέριος Νιοτόπουλος. 
 
12. Το 38-3/2019 πρακτικό της από 9/2/2019 (ΑΔΑ: ΨΩ0Ψ7ΛΕ-ΓΔ6) συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων που αφορά στην έγκριση διενέργειας ανοικτού 
διαγωνισμού και έγκρισης των 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 τη συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού. 
 
13. 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. 
 
14. 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. 
 
15. Την με αρ. πρωτ. 18/1-4-2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC004712767) 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» (αρ. διακήρυξης 01/2019 – Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 72534) και το θεσμικό 
πλαίσιο, που την διέπει. 
 
15. Την με αρ΄. πρωτ. 23/18-04-2019 (ΑΔΑ: 628Ν7ΛΕ-0ΔΕ) απόφαση του Νομίμου 
Εκπροσώπου του Περιφερειακού ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης Περιφερειακής Ενότητας 
Ζακύνθου, κ. Ελευθερίου Νιοτόπουλου - Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου για την 
συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική - Κατάρτιση - Πιστοποίηση για την Απασχόληση 
και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά» (Αρ. διακήρυξης 1/2019) 
 
16. Το από 10/5/2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την 
ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική - Κατάρτιση - 
Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια 
Νησιά» (Αρ. διακήρυξης 1/2019) 
  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

1. Την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την 
ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική - Κατάρτιση - 



Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα 
Ιόνια Νησιά» (Αρ. διακήρυξης 1/2019). 
Συγκεκριμένα το 1ο Πρακτικό της ως άνω Επιτροπής αφορά την συνεδρίαση η οποία 
έγινε την Τετάρτη 8/5/2019 και ώρα 12.00, ημερομηνία και ώρα που είχε οριστεί στην 
ως άνω διακήρυξη, την ηλεκτρονική αποσφράγιση του ως άνω διαγωνισμού και την 
καταγραφή των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, την εν συνεχεία και σε 
αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για  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. 
Η Επιτροπή καταγράφει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο κάθε υποψήφιος 
ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 
Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η προσφορά της συμμετέχουσας 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» δεν πληροί τις προδιαγραφές της 
διακήρυξης και ως εκ τούτου αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού. 
Η Επιτροπή 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 
αιτιολόγηση της Επιτροπής και τον τρόπο βαθμολόγησης, που ορίζει η διακήρυξη 
(άρθρο 2.3.2) είναι 116,75. 

2. Την εξουσιοδότηση της Αναθέτουσας να αναρτήσει την απόφαση έγκρισης του 1ου 
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική 
- Κατάρτιση - Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών 
ομάδων στα Ιόνια Νησιά» (αρ. Διακήρυξης 1/2019 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 72534), μαζί με το 
ως άνω πρακτικό  στην ειδική σελίδα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

3. Την εξουσιοδότηση της Αναθέτουσας να κοινοποιήσει την απόφαση έγκρισης του 1ου 
πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Συμβουλευτική 
- Κατάρτιση - Πιστοποίηση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών 
ομάδων στα Ιόνια Νησιά» (αρ. Διακήρυξης 1/2019 - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 72534), μαζί με το 
ως άνω πρακτικό  στους συμμετέχοντες, μέσω του συστήματος, για να λάβουν γνώση. 

4. Την εξουσιοδότηση της Αναθέτουσας να προσδιορίσει την ημέρα και ώρα 
αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής εναπομείνασας υποψήφιας 
εταιρείας. 

 
 

 
 
                            
         Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του    
           Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ.          
                    Π.Ε. Ζακύνθου 
 
  
            Ελευθέριος Νιοτόπουλος 
               Αντιπεριφερειάρχης  
                    Π.Ε. Ζακύνθου 

 


