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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗ 

 «Γεκηνπξγία Βίληεν (πνη) Παξνπζίαζεο ηωλ Απνηειεζκάηωλ ηεο Πξάμεο θαζώο θαη ηεο 

Απνηίκεζεο ηωλ Απνηειεζκάηωλ θαη ηωλ Δπηπηώζεωλ ηεο Τινπνίεζεο  

ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ» 

πνπ απνηειεί επί κέξνπο ελέξγεηα ηνπ Υπνέξγνπ 10 «Δλέξγεηεο Γεκνζηφηεηαο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο» 

ησλ Πξάμεσλ 

«Πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο από ηνπο Κνηλωληθνύο Δηαίξνπο γηα ηελ Αλάπηπμε 

Οξηδνληίωλ θαη Κνηλωληθώλ Γεμηνηήηωλ»  

Άμνλεο Πξνηεξαηόηεηαο 07 θαη 08 

 

ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε [Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν] θαη απφ εζληθνχο πφξνπο 

 

Τν Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν, Ιλζηηηνχην ηεο ΑΓΔΓΥ, πινπνηψληαο ηελ πνιηηηθή ηεο ΑΓΔΓΥ γηα ηελ αλάδεημε 

ηεο δηαξθνχο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο, ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γεκφζην, σο 

θεληξηθψλ κέζσλ γηα ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηα λέα απαηηεηηθά πεξηβάιινληα, ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο, 

ζρεδίαζε ηηο Πξάμεηο κε ηίηιν «Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο απφ ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο γηα ηελ 

Αλάπηπμε Οξηδφληησλ θαη Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ» - Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 7 θαη 8 κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε [Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν] θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. Οη Πξάμεηο έρνπλ 

εληαρζεί ζην Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» κε ηηο ππ’ αξηζ. 11963/10.06.2013 θαη 

11964/10.06.2013 Απνθάζεηο Έληαμεο Πξάμεσλ ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 7 θαη 8 αληίζηνηρα. 

Σην πιαίζην ησλ αλσηέξσ Πξάμεσλ ζα πινπνηεζνχλ ζπλνιηθά 63 ζηνρεπκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

ζε ζεκαηηθά αληηθείκελα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ζηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, απνζθνπνχλ δε ζηελ ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπο, ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ ππεξεζηαθή ηνπο δσή. 

Οη παξαπάλσ δξάζεηο μεθίλεζαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 θαη, ε παξνχζα πξφζθιεζε, αθνξά ζηε 

δεκηνπξγία Βίληεν (Σπνη) παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Πξάμεο. 

Πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ 

Αληηθείκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ απνηειεί ε Γεκηνπξγία Βίληεν (Σπνη) παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ Πξάμεσλ «Πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο απφ ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο γηα 

Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 
Τηλ. 2103310080-2,  Fax: 2103310083 

E-mail: info@ kpolykentro.gr 
Site:  www.kpolykentro.gr 

 

    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ 



 

2 

ηελ Αλάπηπμε Οξηδνληίσλ θαη Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ» ζηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο 07 θαη 08 θαζψο θαη 

ε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Σηφρνο ηεο παξνχζαο είλαη ε παξνπζίαζε θαιψλ πξαθηηθψλ, ε δεκηνπξγία θαη αλαπαξαγσγή πιηθνχ 

πξνβνιήο γηα δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ην έξγν θαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Γηάξθεηα ηνπ έξγνπ 

Τν έξγν ζα έρεη δηάξθεηα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη 31/05/2015, κε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο 

παξάηαζεο κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εάλ ππάξμεη παξάηαζε ηεο Πξάμεο, ρσξίο αιιαγή ηνπ 

ηηκήκαηνο θαη ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ ηξηάληα ελλέα 

επξψ θαη ελελήληα ηξηψλ ιεπηψλ (10.039,93 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, αλαιπφκελν 

σο εμήο: 

o Οθηψ ρηιηάδεο πεληαθφζηα εβδνκήληα ηέζζεξα επξψ θαη εμήληα ηέζζεξα ιεπηά (8.574,64 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ, γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 7. 

o Φίιηα ηεηξαθφζηα εμήληα πέληε επξψ θαη είθνζη ελλέα ιεπηά (1.465,29 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

αλαινγνχληνο ΦΠΑ, γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 8. 

Κξηηήξην αλάζεζεο 

Η ρακειφηεξε ηηκή ιακβάλνληαο ππφςε ηαπηφρξνλα θαη ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, 

ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε-κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε - κέιε ηεο Σπκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Φψξν ή ζηα 

θξάηε-κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ Σπκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΣΓΣ) ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΚ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ ΣΓΣ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ. 

Υξόλνο θαη ηόπνο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηα γξαθεία ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ κέρξη ηελ 4
ε
 Φεβξνπαξίνπ 

2015, εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 15:00. 

Γιώζζα ζύληαμεο ηωλ πξνζθνξώλ 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Υξόλνο θαη ηόπνο απνζθξάγηζεο ηωλ πξνζθνξώλ 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιάβεη ρψξα ζηα γξαθεία ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ ηελ 5
ε
 

Φεβξνπαξίνπ 2015, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 πκ. 
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Ιζρύο ηωλ πξνζθνξώλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επφκελε 

κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Πιεξνθνξίεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο απφ ηα γξαθεία ηνπ 

Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ, Γηνζθνχξσλ 4 θαη Πνιπγλψηνπ Τ.Κ 105 55 Αζήλα. 

Πιεξνθνξίεο θαη αληίγξαθα ηεο πξνθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηνλ Αλαζηάζην Σπξξή, θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο (απφ ψξα 09.00 έσο 15.00) (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: 210 3310080-82, fax: 210 3310083).  

  

 

                Γηα ην Γ..  

          ηνπ Κνηλωληθό Πνιύθεληξνπ 

 

 

                                      O Πξόεδξνο 

                    Γεώξγηνο Γηνύινο 

   


