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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -  Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ 

(Επί της με αρ. πρωτ. 6606/27-03-2013  Προκήρυξης) 

                                    

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί των όρων της  με αριθμ. πρωτ.  6606/27-03-2013  «Παροχή 

Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην ΕΥΕ ΕΔ ΥΠΑΙΘΠΑ για την Επιτάχυνση Υλοποίησης των 

Έργων του ΕΠΕΔΒΜ» Προκήρυξης.   
 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ  

Για τον ανωτέρω διαγωνισμό δίδονται οι διευκρινίσεις επί των όρων της Προκήρυξης, 

σύμφωνα με τις έγγραφες ερωτήσεις των υποψηφίων αναδόχων.    

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                      

Διευκρινήσεις (3 σελίδες)                                                                                    

 

 Ο Γενικός Γραμματέας     

                                                                                                                                                              

 

                          Αθανάσιος Κυριαζής 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ                                                        

11..  Γρ. Ειδ. Γραμ. Ευρωπαϊκών Πόρων 

22..  Μονάδα Δ                                                                                                          
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1) Ερώτηση:  

Ο Διευθυντής Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 10.3.2, πρέπει να διαθέτει 

«Πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό τίτλο. 

Τουλάχιστον ένα εκ των δύο να είναι συναφές με το γενικότερο αντικείμενο του 

έργου».  

Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώστε ότι τα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι με 

αντικείμενο τις σπουδές μηχανικού ή πληροφορικής ή τις οικονομικές σπουδές  

θεωρούνται συναφείς με το γενικότερο αντικείμενο του έργου. 

 

Διευκρίνηση:  

Tα πτυχία και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι με αντικείμενο τις σπουδές μηχανικού ή 

πληροφορικής ή τις οικονομικές σπουδές θεωρούνται συναφείς με το γενικότερο 

αντικείμενο του έργου. Επισημαίνεται πάντως ότι η συνάφεια του πτυχίου-

μεταπτυχιακού τίτλου με το γενικότερο αντικείμενο του έργου, έτσι όπως αυτό 

ορίζεται στα εδάφια 10.1.1 και 10.1.2 της Προκήρυξης (σελ.11-13), θα εξεταστεί από 

την Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού.  

 

 

2) Ερώτηση:  

Στη παράγραφο 14.5.2.2 «Δικαιολογητικά Χρηματοπιστωτικής Ικανότητας», 

αναφέρεται ότι ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει: 

 Ισολογισμούς των τριών τελευταίων χρόνων για όσους έχουν από το νόμο 

υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού. 

 Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ανάλυση του 

κύκλου εργασιών που αφορά την παροχή παρομοίων με τις ζητούμενες υπηρεσίες 

κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών. 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε σε ποια έτη αναφέρεστε και στις δύο ανωτέρω 

περιπτώσεις. Σε περίπτωση που στα έτη περιλαμβάνεται και το έτος 2012, καθώς δεν 

έχει ακόμη περατωθεί η προθεσμία λήξης της υποχρέωσης έγκρισης και δημοσίευσης 

των ισολογισμών χρήσεως 01/01/2012 έως 31/12/2012, παρακαλούμε όπως μας 

διευκρινίσετε τι έγγραφα θα μπορούσαν να προσκομιστούν για το 2012 για όσους δεν 

έχουν ακόμη εγκριθεί και δημοσιευθεί οι ισολογισμοί τους. 

 

Διευκρίνηση:  

Για τους υποψηφίους που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, σύμφωνα με τις κατά νόμο 

προθεσμίες έγκρισης ισολογισμού, ο ισολογισμός τους για το έτος 2012, θα γίνουν 

δεκτά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των ετών 2011, 2010 και 2009.   

 

 

3) Ερώτηση: 

Στη παράγραφο 14.5.2.1.9 της προκήρυξης αναφέρεται: «Υπεύθυνη δήλωση, 

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, η 

οποία θα φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από διοικητική αρχή, στην οποία 

θα δηλώνονται τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της δραστηριότητάς του καθώς 

και εάν του έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς» 

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται 

από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 

 

Διευκρίνηση:  

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου 

ΑΔΑ: ΒΕΝΗ9-ΥΗΒ



 
 

2 

 

 

 

4) Ερώτηση: 

Στη παράγραφο 17.3.5 αναφέρεται: «Ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει, … ,  

συμβάσεις εργασίας/ έργου, ενσήμων, κλπ, βεβαιώσεις εργοδοτών ή άλλα έγγραφα, 

από τα οποία αποδεικνύεται η εμπειρία των μελών της Ομάδας έργου» 

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι για την κάλυψη της ανωτέρω προϋπόθεσης 

αρκεί η προσκόμιση ενός εκ των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων.  

 

Διευκρίνηση:  

Η προσκόμιση ενός εκ των ανωτέρω με το οποίο αποδεικνύεται με σαφήνεια και εν 

τοις πράγμασι η εμπειρία των μελών της Ομάδας Έργου είναι αρκετή για την κάλυψη 

της ανωτέρω προϋπόθεσης. Επισημαίνεται ωστόσο ότι για τα έγγραφα που θα 

προσκομιστούν, το τελικό λόγο έχει η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και 

διενέργειας διαγωνισμού που θα ελέγξει όλα τα δικαιολογητικά.    

 

 

5) Ερώτηση: 

Στο εδάφιο 14.5.3.2 (σελ 27) αναφέρεται ότι: «Ως Οικονομική Προσφορά θεωρείται η 

προτεινόμενη αμοιβή, χωρίς ΦΠΑ, για την υλοποίηση του έργου στο σύνολο των 280 

απαιτούμενων ανθρωπομηνών.». Επίσης, στην παρ. 15.4 (σελ. 33), όπου επεξηγείται 

ο τύπος υπολογισμού του Τελικού Βαθμού της Οικονομικής Προσφοράς, αναφέρεται 

ότι: «Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου ορίζεται η προτεινόμενη αμοιβή ανά 

ανθρωπομήνα χωρίς ΦΠΑ του εκάστοτε διαγωνιζόμενου». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε 

ότι (α) στον τύπο χρησιμοποιείται η αμοιβή ανά ανθρωπομήνα του διαγωνιζόμενου και 

(β) ως αμοιβή ανά ανθρωπομήνα θεωρείται η μέση αμοιβή ανά ανθρωπομήνα για όλες 

τις κατηγορίες των μελών της Ομάδας Έργου όπως προκύπτει στο Πίνακα 4 (σελ. 28) 

στην τελευταία γραμμή, 3η στήλη, η τιμή δε αυτή προκύπτει από τη διαίρεση του 

Συνόλου της στήλης «Συνολική Αμοιβή για την υλοποίηση του έργου ανά κατηγορία 

χωρίς ΦΠΑ (=Αριθμός ΑΜ Χ Αμοιβή ανά ΑΜ)» με τους συνολικούς ανθρωπομήνες του 

Πίνακα 4, δηλαδή του 280. 

 

Διευκρίνηση:  

Α) Στο συγκεκριμένο τύπο χρησιμοποιείται η αμοιβή ανά ανθρωπομήνα και 

Β) Ως αμοιβή ανά ανθρωπομήνα θεωρείται η μέση αμοιβή ανά ανθρωπομήνα για όλες 

τις κατηγορίες των μελών της Ομάδας Έργου όπως προκύπτει στο Πίνακα 4 (σελ. 28) 

στην τελευταία γραμμή, 3η στήλη. Η τιμή δε αυτή προκύπτει από τη διαίρεση του 

Συνόλου της στήλης «Συνολική Αμοιβή για την υλοποίηση του έργου ανά κατηγορία 

χωρίς ΦΠΑ (=Αριθμός ΑΜ Χ Αμοιβή ανά ΑΜ)» με τους συνολικούς ανθρωπομήνες του 

Πίνακα 4 της σελ.28 της Προκήρυξης, δηλαδή του 280. 

 

 

6) Ερώτηση: 

Στο εδάφιο 14.5.3.2 (σελ 27), σχετικά με τον Πίνακα 4, αναφέρεται ότι: 

«Επισημαίνεται ότι ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται για τη δυνατότητα 

αξιολόγησης των προσφορών. Ο οριστικός ανάδοχος που θα προκύψει δεσμεύεται να 

υλοποιήσει το έργο στη βάση  της  Τεχνικής  Προσφοράς  που  θα  έχει  καταθέσει  

(ΠΙΝΑΚΑΣ   3:   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ), χρησιμοποιώντας τα 

μέλη της Ομάδας Έργου που έχει προτείνει και τους ΑΜ που τους αντιστοιχούν.». 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο συμβατικός προϋπολογισμός του Αναδόχου που θα 

επιλεγεί προκύπτει ως άθροισμα των γινομένων των αμοιβών ανά ανθρωπομήνα κάθε 

κατηγορίας του Πίνακα 4 επί τους ανθρωπομήνες κάθε κατηγορίας του Πίνακα 3. 

ΑΔΑ: ΒΕΝΗ9-ΥΗΒ



 
 

3 

 

 

Διευκρίνηση:  

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του Αναδόχου που θα επιλεγεί προκύπτει ως άθροισμα 

των γινομένων των αμοιβών ανά ανθρωπομήνα κάθε κατηγορίας του Πίνακα 4 επί 

τους ανθρωπομήνες κάθε κατηγορίας του Πίνακα 3, όπως αυτά δηλώθηκαν στην 

προσφορά του Αναδόχου. Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και 

διενέργειας διαγωνισμού, με βάση το εδάφιο 16.3.4.4 (σελ.36): «...Μπορεί να 

προτείνει επίσης με αιτιολογημένη απόφασή της την κατακύρωση της υπηρεσίας για 

ολόκληρη ή μικρότερη μέχρι 50% ή μεγαλύτερη μέχρι 15% ποσότητα ανθρωπομηνών 

και χωρίς το τελικό τίμημα να ξεπερνά τον προϋπολογισμό του έργου.»  

 

 

7) Ερώτηση: 

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι ο υποψήφιος στη «Συνολική Οικονομική Προσφορά» 

των Πινάκων 5 και 5Α (σελ. 29) καταγράφει τη «Συνολική Αμοιβή για την υλοποίηση 

του έργου» της τελευταίας στήλης του Πίνακα 4. 

 

Διευκρίνηση:  

Στους Πίνακες 5 και 5Α (σελ. 29) καταγράφεται η «Συνολική Αμοιβή για την 

υλοποίηση του έργου» όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην τελευταία στήλη του Πίνακα 

4 της σελ.28 της Προκήρυξης. 

 

 

8) Ερώτηση: 

Στο εδάφιο 14.5.3.3 (σελ 29) αναφέρεται ότι: «Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι 

ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί 

να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο 

και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από το Διαγωνισμό 

σύμφωνα με το άρθρο 55 της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Λόγω της 

ιδιαιτερότητας και της συνθετότητας του έργου θα θεωρούνται ως ιδιαίτερα χαμηλές 

οι οικονομικές    προσφορές  που  προσφέρουν  έκπτωση  μεγαλύτερη  του 20% επί 

της προβλεπόμενης στην παρούσα προκήρυξη ανώτατης τιμής (1.200.000€), δηλαδή 

1.200.000€ Χ 80% = 960.000 €». Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι για την εφαρμογή 

του όρου αυτού λαμβάνεται υπόψη η «συνολική αμοιβή για την υλοποίηση του 

έργου» του Πίνακα 4. 

 

Διευκρίνηση:  

Για την εφαρμογή του όρου του εδαφίου 14.5.3.3 θα ληφθεί υπόψη η «συνολική 

αμοιβή για την υλοποίηση του έργου», όπως αυτή καταγράφεται στον Πίνακα 4 της 

σελ.28 της Προκήρυξης. 
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