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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                      
Δ/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                ΠΡΟΣ: 

                 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
Email-

: Λ. Συγγρού 80-88 
: 11741
: Ε. Τζαναβάρα
: 213-20.65.018
: 213-20.65.015
: promna@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την υπ’ αρ. 266/2019 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και την εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ. για το 
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2019 (ΑΔΑ: 
ΨΓΤΜ4691Ω2-ΚΓΔ) επιθυμεί την Κατάρτιση υπαλλήλων της Ι.Δ.Α.Χ. με αξιοποίηση του 
προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ. 0,24% του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

 Το αντικείμενο επιμόρφωσης / θεματολογία προσδιορίζεται συνοπτικά ως «Βασικές 
γνώσεις και δεξιότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» με ενδεικτικές τις παρακάτω 
θεματικές ενότητες :
 Χρήση υπολογιστών και διαχείριση αρχείων
 Επεξεργασία κειμένου
 Υπολογιστικά φύλλα
 Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

 Οι συγκεκριμένες ενότητες απαρτίζουν το βασικό επίπεδο γνώσης χρήσης ηλεκτρονικών 
υπολογιστών , όπως αυτό καθορίζεται σε διεθνές επίπεδο.

 Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί δια ζώσης, σε ώρες πρωινές, μεταξύ των ωρών 09:00-15:00 
και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

 Ο αριθμός των συμμετεχόντων υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο πρόγραμμα κατάρτισης 
υπολογίζεται στους τριάντα (30), βάσει των κατατεθειμένων αιτημάτων που έχουν 
περιέλθει στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού.

 Η ακριβής διάρκεια του προγράμματος, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πενήντα 
(50) ώρες, θα καθοριστεί επακριβώς κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με τη Δ/νση 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

 Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις ως άνω 
ενότητες, οι οποίες με την άμεση εφαρμογή τους και την αξιοποίησή τους για την 
απλοποίηση διαδικασιών των καθημερινών εργασιών θα συμβάλουν στην 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων των συμμετεχόντων.

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται οι συμμετέχοντες να είναι σε 
θέση να διαχειρίζονται τις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις υπηρεσίες 
του διαδικτύου σε βασικό επίπεδο. Παράλληλα, επιδιώκεται η προετοιμασία τους για 
συμμετοχή σε εξέταση που θα οδηγήσει σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσης 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως περιλαμβάνεται στις γενικές διατάξεις του Π.Δ. 
50/2001, άρθρο 26.

Ο φορέας κατάρτισης που θα αναλάβει το ανωτέρω έργο θα πρέπει :

 να είναι αναγνωρισμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων

 να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία στην υλοποίηση και 
διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης μέσω Λ.Α.Ε.Κ. σε Ο.Τ.Α. Α΄ ή Β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή 
άλλους δημόσιους φορείς

 να πληροί τους εκπαιδευτικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές υλοποίησης 
προγραμμάτων κατάρτισης που θέτει η εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Δ. για το Πρόγραμμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζόμενων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2019 (ΑΔΑ: ΨΓΤΜ4691Ω2-
ΚΓΔ)

 να έχει πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία των εξετάσεων για την απόκτηση 
πιστοποιητικού γνώσεων Πληροφορικής, αναγνωρισμένου από τον Α.Σ.Ε.Π. και τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., δεδομένου ότι με προτεινόμενο πρόγραμμα επιδιώκεται η προετοιμασία των 
υπαλλήλων για συμμετοχή στις εν λόγω εξετάσεις 

 να αναλάβει την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης μέσω 
Λ.Α.Ε.Κ., με τη χρήση του κωδικού ηλεκτρονικής διαχείρισης των προγραμμάτων Λ.Α.Ε.Κ. 
για την τήρηση των παρουσιολογίων και τη διεκπεραίωση του συνόλου των ηλεκτρονικών 
και έντυπων διαδικασιών που απαιτούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. αναφορικά με την ένταξη, 
παρακολούθηση, υλοποίηση, τον ηλεκτρονικό φάκελο αποπληρωμής και τον έλεγχο του 
προγράμματος σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού και τις Οικονομικές 
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, με στόχο την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος σε 
όλες τις φάσεις του

 να διαθέτει τον αναγκαίο εξοπλισμό, όπως σύγχρονους υπολογιστές και τις τελευταίες 
εκδόσεις λογισμικού καθώς και τα λοιπά εκπαιδευτικά μέσα και  εποπτικό υλικό

 να διαθέσει εκπαιδευτικό- υποστηρικτικό υλικό σχετικό με τη θεματολογία του προγράμματος 
στους συμμετέχοντες

 να διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, εντός των ορίων του νομού Αττικής, σε προσβάσιμο 
από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σημείο

 να διαθέτει πιστοποιημένους εκπαιδευτές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο 
του ΟΑΕΔ και να αναλάβει την αμοιβή τους

 να χορηγήσει βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Επιπρόσθετα, θα εκτιμηθεί η παροχή δυνατότητας κάλυψης του κόστους εξετάσεων για την 
απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων Πληροφορικής αναγνωρισμένου από τον Α.Σ.Ε.Π. και τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για όσους από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να εξεταστούν.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να δίνεται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.

Οι οικονομικές προσφορές, θα πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, 
γραφείο 305, έως την Πέμπτη 28/11/2019 και ώρα 10:00 π.μ. σε σφραγισμένο φάκελο μαζί με 
αντίγραφο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας καθώς και αντίγραφο 
ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου. 

Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι εξής:
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1. 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων

2. Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07%Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Συμβάσεων 

3. Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

4.  Φόρος εισοδήματος 

5. 0,06% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

6. Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06%Υπέρ Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

7. Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

8. Ο φόρος εισοδήματος βαρύνει τον ανάδοχο.

Η συγκεκριμένη δαπάνη απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. .

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΚΤ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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