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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

Γ Ι Α  Σ Υ Ν Α Ψ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  Γ Ι Α  Τ Η Ν  Π Α Ρ Ο Χ Η  

Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν   Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η Σ  Σ Τ Ο  

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο  Τ Ο Υ  Ε Ρ Γ Ο Υ  

 

 " W O M E N 4 I T :  I N N O V A T I V E  S O L U T I O N S  T O  I N C R E A S E  

T H E  N U M B E R S  O F  E U  V U L N E R A B L E  G I R L S  A N D  

Y O U N G  W O M E N  I N T O  T H E  D I G I T A L  A G E N D A ”   

( Α ρ .  Α ν α φ ο ρ ά ς  2 0 1 7 - 1 - 0 9 4 ,  Π ρ ό γ ρ α μ μ α   Ε Ε Α  α n d  N o r w a y  

G r a n t s  F u n d  f o r  Y o u t h  E m p l o y m e n t )  

 
H Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης (ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ.) 

CRE.THI.DEV. εις την αγγλικήν 

 

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 
Συνοπτικό διαγωνισμό  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 

Εκτιμώμενης αξίας 30.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών του  
Φορέα Χρηματοδότησης (EEA αnd Norway Grants Fund),   και 

 

καλεί 
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τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου παροχής των παρακάτω υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται 
στην παρούσα πρόσκληση. 

                                                                     

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :  
 
Το καταστατικό της ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ. 
 
Τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου “YOUNG-ICT WOMEN: INNOVATIVE 
SOLUTIONS TO INCREASE THE NUMBERS OF EU VULNERABLE GIRLS AND 
YOUNG WOMEN INTO THE DIGITAL AGENDA” 
 
Το Partnership Agreement της ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ με τον συντονιστή εταίρο  Latvian 
Information and Communication Technology Association (LIKTA)   
 
Τον εγκεκριμένο εν ισχύ Προϋπολογισμό του έργου   
 
Η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών 
κατάρτισης στην παρακάτω θεματολογία: 
  
• Ειδικός Ψηφιακών Μέσων   (Digital Media Specialist) 

• Σχεδιαστής Γραφικών   (Graphic Designer) 

• Διαχείριση και Συντονισμός Έργου   (Project Coordinator) 

• Προγραμματιστής Ιστού    (Junior Web Developer) 

• Ειδικός Προστασίας Δεδομένων   (Data Protection Specialist)  

Και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς κατάρτισης να υποβάλουν εντός 12 ημερών από την 
ημερομηνία ανάρτησης τις προσφορές τους. 

Αναλυτικά η πρόσκληση έχει ως παρακάτω. 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Παρουσίαση Εταιρείας  
 
H ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ. είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία επικεντρώνεται στην έρευνα, 
καθώς και στην ανάπτυξη μελετών και σχεδίων δράσης, κυρίως στους εξής τομείς: 
 
Δια βίου μάθηση, σχεδιασμός, ποιότητα, έρευνα και καινοτομία, μεταφορά τεχνολογίας, 
σχέδια επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, περιβαλλοντικές μελέτες, 
 
Αθλητισμός, πολιτισμός, μεταφορές, εξοικονόμηση ενέργειας, περιβάλλον, κοινωνική 
πολιτική, κοινωνική οικονομία, έρευνα και καινοτομία, μεταφορά τεχνολογίας, 
 
Για 
 
Επιχειρήσεις - κυρίως μικρές και μεσαίες (δέρμα, υποδήματα, κλωστοϋφαντουργία, 
ρουχισμός, μάρμαρο, ξύλο και έπιπλα, κεραμικά, αργυροχρυσοχοΐα, συνθετικά πολυμερή, 
αγροτικά και άλλα). 
 
Τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, διεθνείς οργανισμοί, χώρες εκτός ΕΕ. 
 
 Κύριος στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ τοπικών, 
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, 
οργανισμών, επιχειρηματικών ενώσεων και επιχειρήσεων, προκειμένου να προωθήσουμε και 
να διαδώσουμε την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική οικονομία, την 
αειφόρο ανάπτυξη και την ανταλλαγή γνώσεων. 
 
 

Παρουσίαση έργου W O M EN 4 IT  
 
Το έργο WOMEN4IT στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και 
το χάσμα μεταξύ των φύλων και στην προώθηση συγκεκριμένων, καινοτόμων συνεργασιών 
και λύσεων για την αύξηση της συμμετοχής των ευάλωτων κοριτσιών και των νέων γυναικών 
στην ΕΕ στην ψηφιακή ατζέντα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία 
ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική ενόψει της ταχείας προόδου των ανταγωνιστών της και 
να προωθήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς στην ψηφιακή εποχή. Η φιλοδοξία των 
εταίρων του έργου είναι να αναπτύξουν τις ψηφιακές ικανότητες των νεαρών γυναικών που 
κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας, βελτιώνοντας την 
απασχολησιμότητά τους. 
 
Αυτό το έργο αναζητά προτάσεις για την παροχή καινοτόμων λύσεων κατάρτισης που 
στοχεύουν στην προετοιμασία της ομάδας στόχου των ευάλωτων νέων γυναικών για 
απασχόληση σε έναν από τους πέντε προκαθορισμένους ρόλους εργασίας. Ατομικοί χάρτες 
κατάρτισης θα δημιουργηθούν για κάθε γυναίκα, με συνολική διάρκεια εκπαίδευσης 160 
ωρών, που θα οδηγήσουν στην απόκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που 
σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προφίλ εργασίας. 
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Τα γραφήματα (infographics) που αντιπροσωπεύουν τα ψηφιακά προφίλ εργασίας είναι 
διαθέσιμα στην πλατφόρμα του έργου και συγκεκριμένα στους παρακάτω συνδέσμους: 
 

• Ειδικός Ψηφιακών Μέσων   (Digital Media Specialist) 

• Σχεδιαστής Γραφικών   (Graphic Designer) 

• Διαχείριση και Συντονισμός Έργου   (Project Coordinator) 

• Προγραμματιστής Ιστού    (Junior Web Developer) 

• Ειδικός Προστασίας Δεδομένων   (Data Protection Specialist) 

 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
 
Τα πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης του έργου WOMEN4IT θα εφαρμοστούν σε 7 χώρες: 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία και Ισπανία. 
Στην Ελλάδα στόχος είναι η εκπαίδευση 100 έως 120 σε θέσεις εργασίας ψηφιακού 
προσανατολισμού και να εξασφαλίσει απασχόληση σε ρόλους που εξαρτώνται από τις 
ψηφιακές ικανότητες, που αναφέρονται εδώ ως «ψηφιακές θέσεις εργασίας». 
Το πιλοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε νεαρές γυναίκες ηλικίας 18-29 ετών που 
χαρακτηρίζονται ΝΕΕΤ, δηλαδή είναι «εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης».  
 
Αυτές οι γυναίκες μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα, μπορεί να μην 
έχουν ολοκληρώσει την επίσημη εκπαίδευση, μπορεί να είναι μετανάστριες ή να προέρχονται 
από εθνοτικές μειονότητες, να έχουν χαμηλό εισόδημα ή να ανήκουν σε μειονεκτούντες 
κοινωνικούς τομείς. Οι λόγοι για τους οποίους εισέρχονται στο έργο είναι διάφοροι: να 
επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, να εισέλθουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά ή να 
αποκτήσουν νέες δεξιότητες για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης συνολικά. 
 
Η πιλοτική υλοποίηση, παρέχει στις γυναίκες την ευκαιρία να: αυτό-αξιολογηθούν σε σχέση 
με ένα σύνολο προκαθορισμένων ικανοτήτων. πριν από την είσοδο στην κατάρτιση και να 
υποστηριχθούν ώστε να βρουν απασχόληση.  
 

Εμπλεκόμενοι φορείς για την εκτέλεση του έργου 
 
Το Women4IT είναι ένα πολύ-συμμετοχικό έργο. Για την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης του 
έργου, εντοπίστηκαν οι ακόλουθοι εμπλεκόμενοι φορείς. 
 
Project Managers 
 
Η ομάδα της ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ διαχειρίζεται το έργο και είναι υπεύθυνη για την επίτευξη των 
στόχων του προγράμματος Women4IT. Η ομάδα επιβλέπει το έργο, εξασφαλίζοντας τις 
καταρτιζόμενες, επικοινωνώντας με οργανώσεις, εταίρους και εργοδότες, ενώ συνεργάζεται 
στενά με τον φορέα παροχής της κατάρτισης.  
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Οι Μέντορες 
Οι μέντορες είναι μέλη της ομάδας του έργου της ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ, κατευθύνουν τις 
συμμετέχουσες στο πιο κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τους υποστηρίζουν κατά τη 
διάρκεια της πιλοτικής υλοποίησης. Οι μέντορες συνεργάζονται στενά με τον φορέα 
κατάρτισης για να παρακολουθούν την πρόοδο των γυναικών και να σχεδιάζουν 
παρεμβάσεις εάν και όταν απαιτείται για να βοηθήσουν τις συμμετέχουσες να ολοκληρώσουν 
το πρόγραμμα. Οι μέντορες έρχονται επίσης σε επαφή με εργοδότες για να τοποθετήσουν τις 
συμμετέχουσες στο τέλος της πιλοτικής κατάρτισης σε θέσεις απασχόλησης. 
 
Κοινωνικοί οργανισμοί 
 
Οι κοινωνικοί οργανισμοί έχουν εμπειρία ενασχόλησης με την ομάδα-στόχο. Αναγνωρίζουν 
τις μοναδικές ανάγκες και προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει η ομάδα-στόχος και 
μέσω της καθημερινής εργασίας τους παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο υποστήριξης στις 
γυναίκες. Οι κοινωνικοί οργανισμοί ενδέχεται να συνεργαστούν απευθείας με την ομάδα του 
έργου μέσω μνημονίου συνεργασίας που στοχεύει να διασφαλίσει, όσο είναι πρακτικά 
εφικτό, ότι οι γυναίκες που αναφέρονται στην ομάδα του έργου πληρούν τα κριτήρια 
συμμετοχής και ως εκ τούτου έχουν τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. 
 
Ο φορέας κατάρτισης 
 
Ο φορέας κατάρτισης παρέχει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες όπως περιγράφονται σε αυτήν την 
πρόσκληση. Ο φορέας κατάρτισης παρέχει σύγχρονη δια ζώσης και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση ή /και σεμινάρια με καθοδήγηση εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτές, που 
απασχολούνται στον φορέα κατάρτισης, παρέχουν εκπαίδευση στις συμμετέχουσες, 
ακολουθώντας τους χάρτες κατάρτισης που παρέχει η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ και σχετίζονται με τα 
πέντε (5) προφίλ εργασίας. Ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί επίσης αξιολογήσεις για να 
επαληθεύσει ότι η μάθηση έχει επιτευχθεί, απονέμει κονκάρδες (badges) σε κάθε 
συμμετέχοντα με την επιτυχή ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής μονάδας και τηρεί σχετικά 
αρχεία. Ο εκπαιδευτής επικοινωνεί απευθείας με τον μέντορα καθ' όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος. 
 
Οι εργοδότες 
 
Ο στόχος του έργου είναι να προωθήσει τις συμμετέχουσες στην αγορά εργασίας σε ψηφιακές 
θέσεις απασχόλησης (digital jobs). Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα 
προσφέρουν πρακτική άσκηση ή ευκαιρίες απασχόλησης σε γυναίκες που ολοκληρώνουν 
επιτυχώς την εκπαίδευσή τους. Σύμφωνα με τους κανόνες του έργου, οι συμμετέχουσες που 
εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες υπολογίζονται επίσης ως απασχολούμενοι. 
 
Οι συμμετέχουσες 
 
Οι γυναίκες στην ομάδα-στόχο εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για το έργο, «προ-
αξιολογούνται», γίνονται δεκτές στην πιλοτική κατάρτιση και στη συνέχεια παρακολουθούν 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αντιστοιχεί σε ένα από τα πέντε (5) ψηφιακά προφίλ 
εργασίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης υποστηρίζονται στην εύρεση 
εργασίας. 
 

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
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Η υλοποίηση της κατάρτισης γίνεται σε 6 βήματα: 
 

1. Γυναίκες στην ομάδα-στόχο επιλέγονται για την παρακολούθηση της κατάρτισης. Οι 
υποψήφιες ολοκληρώνουν μια άσκηση αυτο-αξιολόγησης για να προσδιορίσουν 
ανεπίσημα το τρέχον επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Απαιτείται βασικό 

επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
 

2. Ένα σύνολο από κουίζ που σχετίζονται με τα προφίλ εργασίας χρησιμοποιείται για 
να αποκαλύψει τυχόν ικανότητες ή προτιμήσεις για τα πέντε (5) προφίλ εργασίας. 
Αυτά τα διαδικτυακά κουίζ χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας αρχικής 
συνέντευξης με τους μέντορες ώστε να διερευνηθούν τα κίνητρα, οι εμπειρίες και οι 
προσδοκίες των συμμετεχουσών στην πιλοτική κατάρτιση.  

 

3. Οι γυναίκες που γίνονται δεκτές στην κατάρτιση επιλέγουν, σε συνεργασία με έναν 
μέντορα, ποια από τις πέντε διαδρομές κατάρτισης θα ακολουθήσουν. 

 

4. Δημιουργείται ένας ατομικός χάρτης κατάρτισης για κάθε συμμετέχουσα στην 
διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου. Κάθε συμμετέχουσα χρησιμοποιεί την 
πλατφόρμα για να δει λεπτομέρειες σχετικά με το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και 
την πρόοδό της. 

 

5. Ο φορέας κατάρτισης παρέχει εκπαίδευση σε ομάδες 8-25 συμμετεχουσών, σύμφωνα 
με τον χάρτη κατάρτισης, σε επαφή με τον μέντορα καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Ο 
φορέας κατάρτισης αξιολογεί κάθε συμμετέχουσα για να καθορίσει εάν έχει 
επιτευχθεί ο σκοπός της μάθησης και με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μονάδας 
απονέμει μία κονκάρδα (badge) στην καταρτιζόμενη στην διαδικτυακή πλατφόρμα. 

 

6. Καθ' όλη τη διάρκεια της πιλοτικής υλοποίησης της κατάρτισης, η ομάδα του έργου 
προσπαθεί να βρει και να συνεργαστεί με εργοδότες προκειμένου να βελτιώσει τις 
προοπτικές εξασφάλισης θέσεων απασχόλησης στις συμμετέχουσες. Ορισμένες 
τροποποιήσεις μπορεί να γίνουν στους χάρτες κατάρτισης ως αποτέλεσμα της 
συνεργασίας με τους εργοδότες, όπως π.χ.: η εισαγωγή νέων στοιχείων βάσει των 
συγκεκριμένων απαιτήσεων των προτεινόμενων θέσεων εργασίας ή/και η 
αντικατάσταση συγκεκριμένων εργαλείων λογισμικού με άλλα αντίστοιχα αυτών που 
χρησιμοποιούνται στην εταιρεία του εργοδότη. Αυτό θα συμβεί σε συνεννόηση πάντα 
με τον εκπαιδευτή και τον μέντορα. 

 

Χάρτες Κατάρτισης 
 
Η κατάρτιση που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης  βασίζεται στην 
προσαρμογή πέντε βασικών οδικών χαρτών κατάρτισης με μαθησιακά αποτελέσματα και 
προγράμματα σπουδών συνολικής διάρκειας 160 ωρών εκπαίδευσης που θα οδηγήσουν στην 
απόκτηση δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προφίλ 
εργασίας. Η κατάρτιση θα γίνει στην ελληνική γλώσσα. Οι πέντε εκπαιδευτικοί χάρτες 
κατάρτισης που αναφέρονται σε αυτήν την πρόσκληση είναι διαθέσιμοι για λήψη στους 
παρακάτω συνδέσμους:  

• Ειδικός Ψηφιακών Μέσων   (Digital Media Specialist) 

• Σχεδιαστής Γραφικών   (Graphic Designer) 
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• Διαχείριση και Συντονισμός Έργου   (Project Coordinator) 

• Προγραμματιστής Ιστού    (Junior Web Developer) 

• Ειδικός Προστασίας Δεδομένων   (Data Protection Specialist) 
 
Χρησιμοποιώντας τον βασικό χάρτη κατάρτισης ως αφετηρία, θα δημιουργηθούν 
μεμονωμένοι διαδικτυακοί χάρτες πορείας εκπαίδευσης για κάθε εκπαιδευόμενη. Τα 
συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφονται λεπτομερώς στους χάρτες 
κατάρτισης. Ενώ το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να καλύπτει την ύλη, οι ώρες ανά μονάδα 
και οι μέθοδοι διδασκαλίας προσαρμόζονται σε κάθε ομάδα ή εκπαιδευόμενη, ανάλογα με τις 
περιστάσεις π.χ. καθοδήγηση από εκπαιδευτή, υποστηριζόμενη διαδικτυακή μάθηση, 
διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια δια ζώσης, εκδηλώσεις δικτύωσης κ.λπ. 
 
Για πρακτικούς σκοπούς και για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, οι συμμετέχουσες 
μπορούν να ομαδοποιηθούν ανά προφίλ εργασίας, συνήθως 8-25 ανά ομάδα. Ωστόσο, ο 
εκπαιδευτής πρέπει να επικεντρωθεί σε κάθε συμμετέχουσα ως άτομο και να προσαρμόσει 
ανάλογα τις οδηγίες. 
 
Οι οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) δεν περιλαμβάνονται ως διακριτές ενότητες στους χάρτες 
κατάρτισης, αλλά αναμένεται ότι κάποια στοιχεία αυτών των δεξιοτήτων όπως και οι 
συμβουλές αναζήτησης εργασίας θα ενσωματωθούν στην εκπαίδευση π.χ. ζητώντας από τις 
συμμετέχουσες να παρουσιάσουν την εργασία του έργου στην ομάδα τους ή συζητώντας 
τυπικές διαφημίσεις εργασίας για έναν συγκεκριμένο ρόλο. 
 
Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να εξασφαλίσει ψηφιακές θέσεις εργασίας για αυτές τις 
νέες γυναίκες. Επομένως, όταν οι εργοδότες έχουν δεσμευτεί να προσλάβουν μια 
εκπαιδευόμενη, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισής της ή συμμετέχουν ενεργά στο έργο, ο 
χάρτης κατάρτισης μπορεί να προσαρμοστεί για να διευκολύνει τις ανάγκες του εργοδότη.  
 

Δείκτες επιτυχίας του έργου 
 

• 150 γυναίκες πρέπει να αξιολογηθούν μέσω των κουίζ που σχετίζονται με τα ψηφιακά 
προφίλ εργασίας στην πλατφόρμα του έργου. 

• Από αυτές, 100 γυναίκες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση, και 

• Από τις γυναίκες που εκπαιδεύτηκαν, τουλάχιστον 70 πρέπει να εξασφαλίσουν 
απασχόληση. 

 
 

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 
Συνοπτικά, ο φορέας κατάρτισης, θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα: 
 
• Παροχή εκπαίδευσης στις συμμετέχουσες ακολουθώντας τα προγράμματα εκπαίδευσης του 
χάρτη κατάρτισης. 
• Επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως ορίζονται στους χάρτες κατάρτισης. 
• Προσαρμογή του ρυθμού της κατάρτισης για να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα από 
την ομάδα, χωρίς να γίνεται υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας της εκπαίδευσης. 
• Χρησιμοποίηση διαφόρων τεχνικών διδασκαλίας και αξιολόγησης για καλύτερη επίτευξη 
των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος. 
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• Απονομή κονκάρδων (badges) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κατά την επιτυχή 
ολοκλήρωση των ενοτήτων από τις συμμετέχουσες. 
• Διατήρηση των σχετικών αρχείων παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
• Ορισμός υπευθύνου ως σημείο επαφής για την υλοποίηση και το συντονισμό της 
εκπαίδευσης. 
• Συνεργασία με τους μέντορες για παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο, την 
παρουσία ή τυχόν προβλήματα των καταρτιζομένων.  
• Παροχή σχετικών αναφορών κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης 
(αποτελέσματα εκπαίδευσης και αξιολόγηση συμμετεχουσών). 
• Παροχή κατάλληλων χώρων και τεχνολογικής υποδομής για την παροχή εκπαίδευσης. 
• Ανάθεση εργασιών ή παρουσιάσεων στις συμμετέχουσες. 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 6 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τον Μάρτιο 
2021 με ενδεχόμενη παράταση στην περίπτωση παράτασης του έργου.  
 
Η σύμβαση υπογράφεται από τη ΔΗ,ΣΚΕ.ΑΝ, που για τις ανάγκες της σύμβασης καλείται  
αναθέτουσα αρχή και του/των φορέα/ων κατάρτισης που θα επιλεγούν, και 
καλείται/καλούνται ανάδοχος/οι. 
 
COVID-19 
 
Η πανδημία COVID-19 σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση. Τη 
στιγμή της σύνταξης αυτής της πρόσκλησης, το έργο Women4IT συνεχίζεται σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και αυτό αντικατοπτρίζεται στη διάρκεια της σύμβασης που ορίζεται 
παραπάνω. 
 
Ωστόσο, όλοι πρέπει να αποδεχτούν ότι προχωρούμε με κάποιο βαθμό αβεβαιότητας ως προς 
το πως θα διαμορφωθεί το τοπίο τους επόμενους μήνες. Θα ακολουθήσουμε τις συμβουλές και 
την κατεύθυνση της ελληνικής κυβέρνησης και του ΕΟΔΥ σχετικά με τα μέτρα δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσαρμογές στην πιλοτική εφαρμογή 
και χρονικά πλαίσια π.χ. τη διαχείριση των εγκαταστάσεων κατάρτισης και των ομάδων 
κατάρτισης των συμμετεχόντων ώστε να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε μέτρα κοινωνικής 
απόστασης ή / και τη διάρκεια της σύμβασης που μπορεί να παραταθεί για να 
αντιμετωπιστούν τυχόν δύσκολες συνθήκες. 
 
Η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ  θα συνεργαστεί στενά με τον ανάδοχο για να διασφαλίσει, στο μέτρο του 
δυνατού, ότι η υλοποίηση θα προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και ότι οι 
συμμετέχουσες θα λάβουν την επιθυμητή ποιοτική εκπαίδευση σύμφωνα με τους στόχους του 
έργου, για να μεγιστοποιήσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους. 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Στη πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
που έχουν εγκαταστάσεις κατάρτισης στην Ελλάδα, καθώς και ενώσεις νομικών προσώπων 
που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
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Κάθε νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία 
μόνο κοινοπραξία / ένωση. 
 
Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα 
πρέπει να διαθέτουν ικανότητες και εμπειρία για την υλοποίηση της  παραπάνω δράσης.  
 

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι 30.000,00 € και η πληρωμή θα γίνει με 
την ολοκλήρωση της κατάρτισης για κάθε προφίλ εργασίας.  
 
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,  
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας 
Αρχής 
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 
κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά 
νόμο τον βαρύνει. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Κατά την βαθμολόγηση τα κριτήρια θα αφορούν: 
1. Τη μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου με συντελεστή βαρύτητας 60%.  
2. Την επάρκεια του Υπεύθυνου και της Ομάδας παροχής εκπαίδευσης που θα ορίσει ο 
Ανάδοχος με συντελεστή βαρύτητας 40%.  
 
Μεθοδολογική προσέγγιση σημαίνει τον τρόπο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της έκτασης της κάλυψης του πλήρους συνόλου των οδικών χαρτών 
κατάρτισης και του εύρους και της ποιότητας του τρόπου παροχής κατάρτισης και 
αξιολόγησης, καθώς και την  καινοτομία εκπαιδευτικών διαδικασιών. Η επιπλέον αξία 
παρατηρείται σε παρόχους εκπαίδευσης που έχουν δεσμούς ή σχέσεις με την ομάδα-στόχο και 
/ ή τους εργοδότες. 
 
Η επάρκεια αναφέρεται στην υλικοτεχνική υποδομή, στην εμπειρία στον τομέα και στην 
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών παρόμοιας φύσης, με αποδείξεις επιτευγμάτων που 
προέκυψαν από τη συμμετοχή του αναδόχου. Η επάρκεια συμπεριλαμβάνει και τη 
συγκεκριμένη ομάδα που προτείνεται για την παροχή εκπαίδευσης, τα προσόντα και τη 
σχετική εμπειρία τους, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας αυτής της εμπειρίας και του 
επιπέδου συμμετοχής τους στην παροχή αυτής της υπηρεσίας. 
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Για τη διαμόρφωση του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών ακολουθείται η 
παρακάτω διαδικασία: 
Για κάθε Τεχνική Προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια των ομάδων. Όλα τα 
επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα. Η συνολική βαθμολογία για κάθε επιμέρους 
κριτήριου κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς, όπως ορίζεται παρακάτω: 
• καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι 
του εκάστοτε κριτηρίου (υποχρεωτικοί). 
• αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι όροι του 
εκάστοτε κριτηρίου. 
Η συνολική βαθμολογία κάθε επιμέρους κριτήριο σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας 
του κριτηρίου αυτού, όπως αυτός ορίζεται στον αντίστοιχο πίνακα και θα στρογγυλοποιείται 
στα 2 δεκαδικά ψηφία και εφόσον το τρίτο δεκαδικό είναι 1,2,3,4 θα στρογγυλοποιείται προς 
τα κάτω, ενώ αν είναι 5,6,7,8,9 προς τα πάνω. 
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των επιμέρους κριτηρίων της. 
Το άθροισμα των βαθμολογιών των ομάδων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής 
Προσφοράς (ΑΒΤΠ). 
Ο Τελικός (Συνολικός) Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΤΒΤΠ) κάθε υποψηφίου υπολογίζεται 
από τον τύπο: 
 

 
  
όπου ABTΠ max =η απόλυτη βαθμολογία του καλύτερου τεχνικά υποψηφίου. Κριτήρια με 
βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 
 
Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 
 
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 
Προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), 
ως εξής: 
ΤΒΟΠ= (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/Οικονομική Προσφορά Προσφέροντα)x100 
όπου Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου 
προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων το αντικείμενο της Σύμβασης και Οικονομική 
Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο ποσό σε Ευρώ. 
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο 
μειοδότης, δηλαδή ο Προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει 
Τ.Β.Ο.Π.= 100). 
Τελική αξιολόγηση: 
Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει την κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της 
πλέον συμφέρουσας Προσφοράς. Προς τούτο θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 
ΤΒΣΠ = (ΤΒΟΠ x 15%) + (ΤΒΤΠ x 85%) 
Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους, οι Προσφέροντες θα καταταχθούν 
κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους και επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων 
με τον μεγαλύτερο ΤΒΣΠ. 
 
Σημειώσεις: 
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• Η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ δεν υποχρεούται να αποδεχτεί προσφορά  ιδιαίτερης χαμηλής τιμής, 
διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά ή και όλες τις προσφορές.  
• Η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ μπορεί, μετά από αξιολόγηση των προσφορών, να μην προχωρήσει ή να 
προχωρήσει στην ανάθεση μέρους της προσφοράς. 
• Η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ διατηρεί επίσης το δικαίωμα να δημοσιεύσει ξανά αυτήν την πρόσκληση 
για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
• Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους υποψήφιους φορείς κατάρτισης θα θεωρούνται 
δεσμευτικές. Ωστόσο, η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή 
επαλήθευση οποιασδήποτε πληροφορίας. 
• Η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει επιπλέον παρόχους. 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να 
υποβληθούν στην διεύθυνση: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Ταχ. Θυρίδα 2303, ΤΚ 
19009, Ραφήνα ή στα γραφεία της εταιρείας Σόλωνος - Εμπεδοκλέους, Ντράφι -Ραφήνα.  
 
Προθεσμία κατάθεσης φακέλων προσφορών: 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων προσφορών ορίζεται η  10/09/2020 και  ώρα 
17:00. 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 
oπoίo θα αναγράφονται:   
 
    

i.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ii.  Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής. 

iii.  Ο τίτλος της πρόσκλησης. 

iv.  Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

v.  Τα στοιχεία φορέα κατάρτισης. 

                                        
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής :  
α. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
και ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα αναφερόμενα στο παρόν παράρτημα 1.  
β. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο 
οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στο παρόν παράρτημα 1. 
Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 
Από την πρόσκληση αποκλείονται:  
 
1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 73 του 
Ν.4412/2016. Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εκδοθεί σε 
βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - 
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - 
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης -πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),  
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας  ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης -πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).»  
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά : 
αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.)και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 
ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:  
 
α) Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  
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β) Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο 
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται 
όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 
για την καταβολή τους 
γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της πρόσκλησης και όλα τα άλλα ερωτήματα 
ουσίας μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.giannacourou@gmail.com 
 

 
Ημερομηνία: 
25/08/2020 

 
Ο Διαχειριστής 

 
Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
Ταχ. Θυρίδα 2303, ΤΚ 19009, Ραφήνα ή στα γραφεία της εταιρείας, Σόλωνος - Εμπεδοκλέους, 
Ντράφι-Ραφήνα. Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων ισχύουν για τουλάχιστο τριάντα (30) 
ημέρες από την υποβολή τους.  
 
Εντός του ταχυδρομικού φακέλου της προσφοράς εμπεριέχονται και τοποθετούνται από τον 
συμμετέχοντα τα ακόλουθα αρχεία και δικαιολογητικά έγγραφα:  
 
1. Στοιχεία Οργανισμού 

• Επωνυμία και διεύθυνση εταιρείας 
• ΑΦΜ Εταιρείας  
• Website URL 
• Όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας 
• Τηλέφωνο, email του υπεύθυνου επικοινωνίας 
• Περιγραφή της εταιρείας  

 
2. Οικονομική προσφορά, η οποία δεν θα υπερβαίνει τον συνολικό ενδεικτικό 

προϋπολογισμό. 
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα 
τιμών.  
 
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του πίνακα τιμών: 
• Είναι επιθυμητό ένας φορέα κατάρτισης να μπορεί να καλύψει και τα πέντε εκπαιδευτικά 
προγράμματα, αλλά η ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει περισσότερα από ένα 
συμβόλαια. Επομένως, εισαγάγετε μόνο τις τιμές για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θέλετε 
να υποβάλετε προσφορά, διαφορετικά αφήστε τα κελιά κενά. 
• «Μέγιστος δυνατός αριθμός συμμετεχόντων» - Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός 
συμμετεχουσών ανά προσφερόμενο πρόγραμμα κατάρτισης. 
• Κάθε τιμή που θα εισαχθεί πρέπει να αναφέρεται σε ευρώ.  
 

 Προγράμματα κατάρτισης  

 Data 
Protection 
Specialist 

. 

Digital Media 
Specialist  

Junior Web 
Developer 

Project 
Coordinator  

Graphic 
Designer 

 

Μέγιστος δυνατός 
αριθμός 
συμμετεχουσών 

      

Κόστος ανά 
συμμετέχουσα  € € € € € 

Συνολική 
Τιμή 

Ενδεικτική 
Συνολική τιμή 
ανά εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για 
τμήματα των 20 
συμμετεχουσών 

€ € € € €    € 

mailto:dpapakon7@yahoo.gr


 

Σόλωνος – Εμπεδοκλέους, Τ.Θ. 2303, 19009, Ραφήνα, τηλ: 210 8047243,  

e-mail: dpapakon7@yahoo.gr, website: www.crethidev.gr 

 
3.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι: 
- Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους και αποδέχονται 
πλήρως και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης. 
- Στην περίπτωση επιλογής του φορέα κατάρτισης που εκπροσωπώ, δεσμεύομαι ότι θα 
υποβληθούν εντός 15 ημερών τα παρακάτω δικαιολογητικά (α-ε). Στην περίπτωση αδυναμίας 
υποβολής αυτών εντός του προβλεπόμενου χρόνου, θα προχωρήσει η  ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ. στον 
επόμενο επιλεγμένο φορέα κατάρτισης.  
 

α) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους  σε ένα εμπορικό ή 
επαγγελματικό μητρώο  που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο 
επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το 
ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα 
με τις αντίστοιχες μεταβολές του (αν δεν προκύπτει  το ειδικό επάγγελμα από το 
επιμελητήριο ή την επαγγελματική οργάνωση). Σε κάθε περίπτωση  πρέπει να 
προκύπτει και να εμφαίνεται το ειδικό επάγγελμα το οποίο είναι και σχετικό με το 
αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα που το 
πιστοποιούν. (Αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό το ειδικό επάγγελμα, ή δεν 
υπάρχει υποχρέωση εγγραφής σε επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση  μπορεί 
να προσκομιστεί άλλο έγγραφο π.χ το καταστατικό της εταιρείας, πιστοποιητικό 
πρωτοδικείου, έγγραφο από εφορία κλπ. που να προκύπτει η συνάφεια).  
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει όλους 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει  
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για 
επικουρική ασφάλιση.  
γ) Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει 
στην υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι  
ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής). Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά 
αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει δεν 
υφίστανται λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016.  
ε) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου. Εδώ 
προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως  π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου   ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους 
της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.)  
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 
πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, 
πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση 
της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση. 
 

mailto:dpapakon7@yahoo.gr


 

Σόλωνος – Εμπεδοκλέους, Τ.Θ. 2303, 19009, Ραφήνα, τηλ: 210 8047243,  

e-mail: dpapakon7@yahoo.gr, website: www.crethidev.gr 

4. Αποδεικτικά εμπειρίας του υποψήφιου αναδόχου, που θα προσκομίσει με την 
υποβολή της προσφοράς, όπου θα πρέπει να πιστοποιούν: 
- περιγραφή της ομάδας παροχής υπηρεσιών κατάρτισης: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ομάδα που προτείνεται για την παροχή των 
υπηρεσιών κατάρτισης περιγράφοντας λεπτομέρειες, όπως: 
α) Έκταση εμπειρίας των προτεινόμενων εκπαιδευτών. 
β) Λεπτομέρειες σχετικά με τα αντίστοιχα προσόντα και τη σχετική εμπειρία τους. 
γ) Εμπειρία στο σχεδιασμό και την  παροχή υπηρεσιών κατάρτισης/δράσεων κοινωνικού 
χαρακτήρα. 
 
5. Τεχνική περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες 
του Έργου (μέχρι 3 σελίδες) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των 
υπηρεσιών κατάρτισης: 
Εγκαταστάσεις / Υποδομές 

• Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να περιγράψουν τις εγκαταστάσεις κατάρτισης για την 
παροχή υπηρεσιών κατάρτισης. 

• Επισκόπηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και της τεχνικής υποδομής συν σχετικό 
λογισμικό που χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
• Υποδείξτε πόσοι μαθητές μπορούν να φιλοξενηθούν σε κατάρτιση δια ζώσης, ή 
διαδικτυακή.  
 
Εκπαιδευτικά προγράμματα 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν λεπτομερή πρόταση για την παροχή 
υπηρεσιών κατάρτισης: 
• Αναφέρετε ποια εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να παραδοθούν από τον 
εκπαιδευτικό οργανισμό.  
• Περιγράψτε τα συγκρίσιμα προγράμματα που προσφέρονται επί του παρόντος και 
υποδείξτε το βαθμό στον οποίο θα προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στους 
μαθησιακούς στόχους, το επίπεδο και την κάλυψη του προγράμματος σπουδών των πέντε 
βασικών οδικών χαρτών κατάρτισης. 
• Περιγράψτε το εκπαιδευτικό υλικό και άλλους διαθέσιμους πόρους για την υποστήριξη της 
εκπαίδευσης. 
• Αναφέρετε, εάν υπάρχουν, τις επιπλέον δραστηριότητες προγραμμάτων σπουδών, 
πρόσθετες υποστηρίξεις (υλικά ή προσωπικό) που διατίθενται στους συμμετέχοντες. 
 
Σημείωση για το Covid-19 
Δεδομένης της εξελισσόμενης κατάστασης σε σχέση με το COVID-19, καλούνται οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι να παράσχουν προτάσεις σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές για την παροχή 
κατάρτισης στην περίπτωση μέτρων κοινωνικής απόστασης που συνεχίζονται για το 2020 και 
έως το 2021. (Ανατρέξτε στην ενότητα για το COVID-19 στην παρούσα πρόσκληση).  
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