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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αριθμός Αναφοράς/Πρωτοκόλλου: 1034 Ημερομηνία,   14/12/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο.ΕΠ.ΕΚ.:  Διακήρυξη  Ανοικτού  Διαγωνισμού  με  τίτλο:  «Υλοποίηση  της  εκπαίδευσης  των 
επιμορφωτών», στo πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση 
και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

1. Αναθέτουσα Αρχή

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.),

διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 104 33 Αθήνα,

τηλ.: +30 210 5203251 & 5203257, fax: +30 210 5203254 & 5203252

2. Κατηγορία και Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Κατηγορία:

Επιλογή αναδόχων για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

Αντικείμενο της Διακήρυξης  είναι  η  ανάθεση υλοποίησης δεκαπέντε  (15)  Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων, για την εκπαίδευση συνολικά τριακοσίων (300) εκπαιδευτικών των κλάδων 
ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20 και ΠΕ60/70 ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου και την απόκτηση 
των γνώσεων και δεξιοτήτων που περιγράφονται αναλυτικά στη Διακήρυξη. 

Το αντικείμενο της Διακήρυξης διακρίνεται στα ακόλουθα τμήματα, με κριτήριο την περιοχή 
υλοποίησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (βλ. Πίνακα)

α/α Τμήμα – Περιοχή
Πλήθος 

εκπαιδευθησόμενων
Πλήθος 

προγραμμάτων

Προϋπολογι-
σθέν κόστος

1
Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης
20 1 158.000 €

2
Περιφέρειες Κεντρικής και 

Δυτικής Μακεδονίας 
80 4 464.000 €

3
Περιφέρεια Ηπείρου, Ν. 

Κέρκυρας, Ν. Λευκάδας
20 1 134.000 €

4 Περιφέρεια Θεσσαλίας 20 1 134.000 €

5
Περιφέρειες Πελοποννήσου 

και Δυτικής Ελλάδος, Νομοί 

Κεφαλληνίας και Ζακύνθου

40 2 268.000 €

6
Περιφέρειες Αττικής και 

Στερεάς Ελλάδος 
80 4 488.000 €

7 Περιφέρειες Βορείου και 20 1
158.000 €
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α/α Τμήμα – Περιοχή
Πλήθος 

εκπαιδευθησόμενων
Πλήθος 

προγραμμάτων

Προϋπολογι-
σθέν κόστος

Νοτίου Αιγαίου

8 Περιφέρεια Κρήτης 20 1 134.000 €

ΣΥΝΟΛΟ 300 15 1.938.000 €

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω τμήματα ή και για 
όλα τα τμήματα του αντικειμένου της Διακήρυξης.

 Η επίσημη γλώσσα του έργου είναι η Ελληνική.

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  σε  1.938.000,00  €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  με δικαίωμα προαίρεσης έως 290.000,00 €. Ο ως άνω 
συνολικός  προϋπολογισμός  κατανέμεται  ως εξής  στους άξονες προτεραιότητας:  Άξονας 
προτεραιότητας 1:  1.163.000,00 € -  Άξονας προτεραιότητας 2:  630.000,00 €  -  Άξονας 
προτεραιότητας 3: 145.000,00 €.

Το  Έργο  συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  μέσω  του  Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση

Η ανάθεση των συμβάσεων θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού, χωριστά για 
κάθε τμήμα του αντικειμένου της Διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  Διακήρυξης  και  την 
ισχύουσα νομοθεσία.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  έχουν  Νομικά  Πρόσωπα,  Δημοσίου  ή  Ιδιωτικού 
Δικαίου,  τα  οποία  έχουν  αντικείμενο  απασχόλησης  την  τελευταία  τριετία  την  παροχή 
υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το αντικείμενο της 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,  ή συμπράξεις  (ενώσεις)  των ως άνω Νομικών 
Προσώπων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα χορήγησης, αυτόνομα ή σε 
σύμπραξη,  μεταπτυχιακών  τίτλων  σπουδών  αναγνωρισμένων  στα  κράτη  μέλη  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή τρίτων χωρών 
σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία 
κυρώθηκε  με  το  νόμο  2513/1997.  Επίσης  δικαιούνται  συμμετοχή  νομικά  πρόσωπα 
εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή 
νομικά πρόσωπα που έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή 
την έδρα τους σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου

Από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την  31/12/2011.

6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Εφόσον  από  τους  ενδιαφερόμενους  ζητηθούν  εγκαίρως  τα  σχετικά  με  τον  διαγωνισμό 
έγγραφα, αυτά παραδίδονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της 
σχετικής αίτησης και πριν από την 25/1/2011, που αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία 
παροχής των συμβατικών τευχών της Διακήρυξης.

Για την λήψη των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται 
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση αυτή οι παραλήπτες της παρούσας 
Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους.

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και των τευχών 
του διαγωνισμού διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση 
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http://b-epipedo2.cti.gr. Όσοι  παραλαμβάνουν  την  παρούσα  Διακήρυξη  μέσω  του 
διαδικτύου, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία τους.

7. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  πρέπει  να  υποβάλουν  τις  προσφορές  τους,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στη Διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την  31/1/2011 και ώρα 14:00 μμ στην έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής (3ης Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου,10433 Αθήνα), υπόψη κας 
Πατσιάδου.

Προσφορές  που  θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι  Προσφορές  συντάσσονται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  Διακήρυξης.  Οι  Προσφορές 
κατατίθενται  σε  δύο (2) αντίτυπα,  μέσα σε  ενιαίο  σφραγισμένο  φάκελο που πρέπει  να 
περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στη Διακήρυξη.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα 
στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι 
και στην Αγγλική γλώσσα.

8. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών 

Η  αποσφράγιση  των  Προσφορών  θα  ξεκινήσει  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  του 
Διαγωνισμού  στις  31/1/2011 και  ώρα  14.00  μμ  στα  γραφεία  της  Αναθέτουσας  Αρχής, 
παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν Προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 
τους. 

9. Ισχύς των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τέσσερεις (4) μήνες από την 
επόμενη  μέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος 
μικρότερο των τεσσάρων (4)  μηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10. Εγγυήσεις συμμετοχής

Κάθε  προσφορά  αυτών  που  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  πρέπει  υποχρεωτικά  και  με 
ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το 
ποσό  θα  πρέπει  να  ανέρχεται  στο  5%  του  προϋπολογισθέντος  κόστους 
(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)  των  τμημάτων  του  αντικειμένου  του  διαγωνισμού  για  τα 
οποία ισχύει η προσφορά του υποψηφίου.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά τον 
χρόνο λήξης  της  ισχύος της  προσφοράς,  δηλαδή θα πρέπει  να λήγει  το  νωρίτερο στις 
31/7/2011.

11.Ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση 

Περίληψη  της  Διακήρυξης  στάλθηκε  για  δημοσίευση  στην  επίσημη  εφημερίδα  της 
Κυβερνήσεως την 18/12/2010.

Περίληψη της Διακήρυξης δεν αποστέλλεται προς δημοσίευση στην   επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αυτή αφορά σε υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα II Β του  ΠΔ60/2007 (υπηρεσίες εκπαίδευσης) και σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
ίδιου Προεδρικού Διατάγματος (άρθρο 21 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), όταν η προκήρυξη αφορά 
σε υπηρεσίες του παραρτήματος ΙΙ Β, ρυθμίζεται από τα άρθρα 29 παρ.4 και 53. Ως εκ 
τούτου,  ο  Ο.ΕΠ.ΕΚ,  ως  Αναθέτουσα  Αρχή,  δεσμεύεται  μόνο  για  την  αποστολή  στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των αποτελεσμάτων της διαδικασίας σύναψης, το αργότερο σαράντα 
οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης.

12.Νομοθετική κάλυψη

Ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της 
ελληνικής  νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  περί  συντονισμού  των 
διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών», 
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εφαρμοζομένων  αναλογικά,  και  στο  νομικό  πλαίσιο  που  περιγράφεται  αναλυτικά  στη 
Διακήρυξη. 

13. Πληροφορίες

Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθυνθούν  στον 
Ο.ΕΠ.ΕΚ., τηλ. +30 210 5203251 & 5203257, εσωτερικό 402 (κ. Πατσιάδου) – Fax: +30 210 
5203254 & 5203252 – e-mail: mpatsiadou@oepek.gr.

    Ο Πρόεδρος του Ο.ΕΠ.ΕΚ.

           Γεώργιος Μπαγάκης
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