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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενδυνάμωση του 
Κοινωνικού Διαλόγου με την ανάπτυξη δράσεων συμβουλευτικής και 
εκπαίδευσης σε στελέχη των φορέων των κλαδικών κοινωνικών 
εταίρων που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας» και αριθμό 
διακήρυξης 2100.00.002.4/7183/8-11-2013 

 

 

Διευκρινίζεται ότι: 

1. Στην σελίδα 22 της διακήρυξης, η φράση: «Η χωροθέτηση και η διάρκεια 

των προγραμμάτων κατάρτισης (τυπική κατάρτιση βάσει ΚΥΑ για το Ενιαίο 

Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των 

ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ), Αρ. Πρωτ.:  112809, 18-

06-2002) έχει ως εξής:»  

αντικαθίσταται από την φράση: 

«Η χωροθέτηση και η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης (τυπική 

κατάρτιση) βάσει ΚΥΑ για το «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης 

Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για 

όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης» 

υπ’ αριθμ. 55582/1933/25-7-2008 (ΦΕΚ 1491/Β’/29-7-2008) έχει ως 

εξής:» 

2. Όπως αναφέρεται στο ΕΣΔΕΚ ΦΕΚ 1491/Β’/29-7-2008 

3. Στην ενότητα 1.2.3. της διακήρυξης, στη σελίδα 23 προστίθεται η φράση: 

«Για τα προγράμματα τυπικής κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό 

επίδομα ωφελούμενων 5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης για τα προγράμματα 

τυπικής κατάρτισης.» 

4. Η δαπάνη μετακίνησης – διατροφής δεν απαιτείται να αναφέρεται 

δεδομένου ότι το έργο γίνεται με ανάθεση και δεν αφορά εκτέλεση με ίδια 

μέσα. 

5. Ο κάθε προσφέρων θα πρέπει να αναπτύξει το τι παρέχει στις 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η μεθοδολογία καθώς και οι αντίστοιχες 

υπηρεσίες αξιολογούνται κατά την τεχνική αξιολόγηση. 



6. Ο πίνακας στην σελίδα 67 της διακήρυξης αντικαθίσταται ως εξής: 

Ποσοστό 
Δόσης 

Προϋπόθεση Πληρωμής  

Α΄ Δόση 
40% 

Παραλαβή Παραδοτέων Π1.1 «Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Κατάρτισης», Π1.2 «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων 
Επιμόρφωσης», Π1.3 «Ερωτηματολόγιο διάγνωσης 
εκπαιδευτικών αναγκών για την τυπική κατάρτιση», Π1.4 
«Ερωτηματολόγιο διάγνωσης αναγκών Επιμόρφωσης» 

Β’ Δόση 
40% 

Παραλαβή Παραδοτέων Π2.1 «Έντυπο εκπαιδευτικό 
υλικό κατάρτισης», Π2.2 «Έκθεση πεπραγμένων 
Κατάρτισης», Π3.1 «Έντυπο Υλικό συμμετεχόντων στα 
σεμινάρια επιμόρφωσης» 

Γ΄ Δόση 
20% 

Παραλαβή Παραδοτέων Π3.2 «Έκθεση πεπραγμένων 
σεμιναρίων επιμόρφωσης», Π4.1 «Έκθεση αξιολόγησης 
κατάρτισης», Π4.2 «Έκθεση αξιολόγησης σεμιναρίων 
επιμόρφωσης», Π5.1 «Αποτελέσματα Παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους ωφελούμενους της 
κατάρτισης και της επιμόρφωσης». 

7. Στη σελίδα 99 της διακήρυξης, οι παράγραφοι: 

«Η πρώτη δόση ύψους 10% του συμβατικού τιμήματος, μαζί με την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που 

προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, 

προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης 

προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση 

εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη 

προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την 

κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη 

διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού 

της καταβαλλόμενης προκαταβολής. Η απόσβεση της προκαταβολής και η 

επιστροφή της  εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγματοποιούνται, σύμφωνα 

με τους όρους της προκήρυξης και της σύμβασης. (αρ.4 Ν 4156/ΦΕΚ 

122/2013) 

Η δεύτερη δόση ύψους 70% του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με 

επιμερισμό σε περισσότερες δόσεις και με αντιστοίχηση σε σαφώς 

προσδιορισμένο και ελέγξιμο φυσικό αντικείμενο.    

Η τελευταία δόση (αποπληρωμή) ύψους 20% του συμβατικού 

τιμήματος θα καταβάλλεται μετά την οριστική παραλαβή του φυσικού 

αντικειμένου της Φάσης.»  



 

αντικαθίστανται ως εξής: 

 

Ποσοστό 
Δόσης 

Προϋπόθεση Πληρωμής  

Α΄ Δόση 
40% 

Παραλαβή Παραδοτέων Π1.1 «Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Κατάρτισης», Π1.2 «Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίων 
Επιμόρφωσης», Π1.3 «Ερωτηματολόγιο διάγνωσης 
εκπαιδευτικών αναγκών για την τυπική κατάρτιση», Π1.4 
«Ερωτηματολόγιο διάγνωσης αναγκών Επιμόρφωσης» 

Β’ Δόση 
40% 

Παραλαβή Παραδοτέων Π2.1 «Έντυπο εκπαιδευτικό 
υλικό κατάρτισης», Π2.2 «Έκθεση πεπραγμένων 
Κατάρτισης», Π3.1 «Έντυπο Υλικό συμμετεχόντων στα 
σεμινάρια επιμόρφωσης» 

Γ΄ Δόση 
20% 

Παραλαβή Παραδοτέων Π3.2 «Έκθεση πεπραγμένων 
σεμιναρίων επιμόρφωσης», Π4.1 «Έκθεση αξιολόγησης 
κατάρτισης», Π4.2 «Έκθεση αξιολόγησης σεμιναρίων 
επιμόρφωσης», Π5.1 «Αποτελέσματα Παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στους ωφελούμενους της 
κατάρτισης και της επιμόρφωσης». 

 

 


