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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 4ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 26/2020 της Ε.Ε.

Στις 03 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 4η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους,
όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την 27/02/2020

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 7ο θέμα της Η.Δ. περί: «Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του
διαγωνισμού «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε
Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα – ΥΠΟΕΡΓΟ
1 ¨Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων¨» και λέει τα εξής:
Με την υπ' αριθ. 55/2019 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΨΑΨΧΟΡΕΓ-ΥΘΟ) αποδεχτήκαμε τους όρους της υπ' αριθ.
1652/03.04.2019 πρόσκλησης με κωδικό ΑΣΔΑ_13 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3452 και εγκρίναμε την υποβολή της πράξης με τίτλο
«Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και
Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020".
Με την υπ' αριθ. 89/2019 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΩΘΓΑΟΡΕΓ-ΡΥ6) συμπληρώσαμε την ανωτέρω απόφαση με το ποσό της μη
επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης. 
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (ΑΤΠΑ) συνέταξε και θεώρησε την υπ' αριθ. 10/2019 μελέτη με τίτλο
«¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και
Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα - ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ¨Ενέργειες Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων¨».
Στις 30.08.2019 (αρ. πρωτ. 4415/02.09.2019) υποβάλαμε το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5045662 στον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας (Ε.Φ.Δ).
Ο Ε.Φ.Δ., με την υπ' αριθμ. 5007/30.09.2019 (ΑΔΑ:Ψ77ΤΟΡΕΓ-Λ26) απόφαση, ενέταξε την ανωτέρω Πράξη στον Άξονα
Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της
Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική».
Στις 10/10/2019 (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 5302) υποβάλαμε στο ΟΠΣ το σχέδιο Διακήρυξης της παραπάνω υπηρεσίας, συνολικού
ποσού 3.288.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο εγκρίθηκε από τον Ε.Φ.Δ., με το υπ'  αριθμ. 5330/14.10.2019
έγγραφο.
Με την υπ' αριθ. 106/2019 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:ΨΥ9ΥΟΡ3Γ-5ΑΚ) εγκρίναμε την υπ' αριθ. 10/2019 σχετική μελέτη, του
ΑΤΠΑ. Επίσης εγκρίναμε την εκτέλεση της υπηρεσίας με ανοιχτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, καταρτίσαμε τους όρους της
διακήρυξης του διαγωνισμού και ορίσαμε ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα, και
αποσφάγισης των προσφορών την 28/11/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία του ΑΣΔΑ. 
Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC005740965-2019-10-22). Η Περίληψη της
διακήρυξης (αρ. πρωτ. 5604/24.10.2019) αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ:62ΠΘΟΡΕΓ-ΘΡΩ) και δημοσιεύτηκε  σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία, στην εφημερίδα "ΧΤΥΠΟΣ", αρ.φύλλου 1128/02.11.2019 και στην εφημερίδα "Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ"
αριθ.φύλλου 653/30.10.2019.
Ο ΑΣΔΑ προσέφερε ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης στο ειδικό, δημόσιο χώρο
"ηλεκτρονικοί διαγωνισμού" της πύλης ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΣΔΑ.
Την Πέμπτη 28/11/2019 και ώρα 10.00, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία έχει οριστεί με την υπ' αριθ. 17/2019
απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ:6377ΟΡΕΓ-ΖΑ2) προέβει στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της
συμμετέχουσας ένωσης 3 Μ PLAN Α.Ε- ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ- SYNERGY
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συμμετέχουσας ένωσης 3 Μ PLAN Α.Ε- ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ- SYNERGY
ΚΕΚ Α.Ε. Ακολούθως  αφού διαπιστώθηκε η πληρότητα των δικαιολογητικών, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς η οποία έλαβε βαθμό 113 ως (συνημμένο) 1ο πρακτικό.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, προέβει στην
αποσφράγιση της οικονομικής  προσφοράς του συμμετέχουσας ένωσης. 

 
Οικονομικός Φορέας Αξία χωρίς Φ.Π.Α Φ.Π.Α Σύνολο

3 Μ PLAN Α.Ε- ΑΚΜΗ UNIVERSAL
TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ
ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-
SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.

2.727.550,00 € - € 2.727.550,00 €

και προχώρησε στη βαθμολόγηση της προσφοράς,σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 2.3 της διακήρυξης. Ο τελικός
βαθμός της προσφοράς είναι ένα (1).
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για τα ανωτέρω συνέταξε το 2ο πρακτικό το οποίο διαβιβάστηκε στην αναθέτουσα
αρχή, μέσω της εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ".
Με την 128/2019 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΩΙΖΒΟΡΕΓ-ΙΦΡ) επικυρώθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού για τον ανωτέρω διαγωνισμό ως εξής:     

Ανάδειξη της ένωσης εταιρειών, "3 Μ PLAN Α.Ε- ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ- SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.", ως προσωρινού ανάδοχου αντί του ποσού 2.727.550,00 € .

Με το υπ΄αριθ. 295/24.01.2020 έγγραφο προσκαλείται ο προσωρινός ανάδοχος μέσω του ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει προς έλεγχο
τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παραπάνω διακήρυξης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά τον φάκελλο δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 06/02/2020. Συνεπώς η
κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.   
Στις 07/02/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
προκειμένου να ολοκληρώσει τη διενέργεια αξιολόγησης δικαιολογητικών οριστικής κατακύρωσης του ανωτέρω διαγωνισμού,
συνέταξε πρακτικό (συνημμένο) και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού στην ένωση εταιρειών "3 Μ PLAN Α.Ε-
ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ- SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.", γιατί κατέθεσαν όλα τα
απαιτούμενα διακαιολογητικά κατακύρωσης. 
Το πρακτικό διαβιβάστηκε με το υπ΄αριθ.845/25.02.2020 έγγραφο στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της εφαρμογής του
ΕΣΗΔΗΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ".
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνω την επικύρωση του αποτελέσματος του ανωτέρω διαγωνισμού όπως αυτό
περιγράφεται στο σκεπτικό του συνημμένου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, και την κατακύρωση του
διαγωνισμού στην ένωση εταιρειών "3 Μ PLAN Α.Ε- ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ- SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε."
Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010), όπως ισχύουν  
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), όπως ισχύουν 
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018), όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε." (ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-
5ΜΕ)
6. Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2020"
(ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
(αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
7. Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
8. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον διαγωνισμό "Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που

ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην
Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ¨Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης
Δεξιοτήτων¨.
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού στην ένωση εταιρειών, "3 Μ PLAN Α.Ε- ΑΚΜΗ UNIVERSAL
TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ- SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.", αντί του ποσού 2.727.550,00 €.

Για την ανωτέρω κατακύρωση εφαρμόζονται οι προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρο 360 και
361 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016).  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 26/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
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Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 03/03/2020

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  

 Συνημμένο Αρχείο  
19744-19681-3Μ-PLAN.PDF Επισκόπιση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΛΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 65, 121 - 34, Περιστέρι

Τηλ. 5745826, 5762434, FAX. 5759547

Στο Περιστέρι, την 07 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του ΑΣΔΑ, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:63770ΡΕΓ-
ΖΑ2) , προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για υπηρεσία «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που
ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και
Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην
Επιχειρηματικότητα» Υποέργο:1 Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και
Πιστοποίησης Δεξιοτήτων~ με αριθμ. Διακήρυξης 5536/22.10.2019, αριθμό
συστήματος ΕΣ-ΙΔΙ ΙΣ (81079), δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικά Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ: 19ΡRΟC005740965

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Τσιμπούρης Σταύρος, Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος
2) Ψαρρού Ροδόπη, Τακτικό Μέλος
3) Τσίγκου Σοφία, Αναπληρωματικό Μέλος

1. Με το υπ’ αριθ. 2/27.12.2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδάχου για ανωτέρω
διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της ένωσης των εταιρειών,

3 Μ PLAN ΑΕ- ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ
ΕΥΚΛΕIΔΗΣ- SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.~ ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπαριθ.
128/2019 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΩΙΖΒΟΡΕΓ-IΦΡ) εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικά
και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστόλη στην ανωτέρω εταιρεία, μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση (σριθ.πρωτ.295/24/01/2020) με την οποία
κλήθηκε να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου Ι του ν. 4250/2014 (A’ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
διακήρυξης, καθώς και για την άλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4-2.2.8 αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά,
υποβάλλονται από τον προσφέροντα (<‘προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικό μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.
‘Οταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου
και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
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3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα Του ΕΣΗΔΗΣ
κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 27/01/2020. Ο προσωρινός ανάδοχος
υπέβαλλε ηλεκτρονικά ‚πις 04/02/2020 ιο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο Του ΑΣΔΑ,
λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. 575/10.02.2020 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο
δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2 της διακήρυξης, Συνεπώς, η
κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

6. Η Επιτροπή αφού ήλεγξε τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά,
αλλά και σ έντυπη μορφή, διεπίσrωσε την πληρότητά τους, σύμφωνα με τα όσα
προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 5536/22.10.2019 Διακήρυξη του ανωτέρω Διεθνούς Ανοικτού
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 128/2019 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ:ΩΙΖΒΟΡΕΓ-ΙΦΡ) με την οποία
αναδείχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος η ένωση των εταιρειών “3 Μ PLAN A.E
ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ- ΣΑΡΩΝIΣ ΑΤΕΒΕ- Κ.Ε.Κ ΕΥΚΛΕIΔΗΣ
SYNERGY ΚΕΚ ~
5. την υπ’ αριθ. 295/24.01.2020 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών
6. τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου που κατατέθηκαν

προτείνει προς την Εκτελεστική Επιτροπή:

Να κατακυρωθεί η υπηρεσία «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε
Ευπαθείς Ομάδες μέσω κατάρτισης που οδηγεί σε ΓΙισrοποίηση και Συνοδευτικές
Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» Υποέργο:1

Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων· στην
ένωση των εταιρειών “3 Μ PLAN A.E- ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ
ΣΑPΩΝIΣ ΑΡΕΒΕ- Κ.Ε.Κ ΕΥΚΛΕIΔΗΣ- SYNERGY ΚΕΚ Α.Ε.· γιατί κατέθεσαν όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Τσιμπούρης Σταύρος, Ρακτικό Μέλος, Πρόεδρις~~

2. Ψαρρού Pοδόπη, Ρακτικό Μέλος

3. Ρσίγκου Σοφία, Αναπληρωματικό Μέλος “
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