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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.  5414/27-04-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) 

                                    
ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις επί των όρων της  με αρ. πρωτ. 5414/27-04-2016 «Μελέτη για την αξιολόγηση των 

συστημικών παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020» 
Πρόσκλησης.   

 

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ  

Για τον ανωτέρω διαγωνισμό δίδονται οι διευκρινίσεις επί των όρων της Πρόσκλησης, σύμφωνα με τις 

έγγραφες ερωτήσεις των υποψηφίων αναδόχων.    

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:                                                                                      

Διευκρινίσεις (σελίδες: 2)                                                                                    

 

Ο Ειδικός Γραμματέας  

Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ  

 

 

 

 

 

Γιώργος Ιωαννίδης  
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Ερώτηση 1: Στη σελίδα 16, σημείο Β.4 της πρόσκλησης του διαγωνισμού αναφέρεται ότι «Δεδομένου των 
απαιτήσεων του έργου και ως ελάχιστη προϋπόθεση τεχνικής ικανότητας, ο υποψήφιος ανάδοχος θα 
πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει τέσσερα (4) τουλάχιστον έργα Αξιολόγησης, δύο εκ των 
οποίων στις θεματικές ενότητες που περιγράφονται στο 4.1 της παρούσας. Η υλοποίηση/ολοκλήρωση 
των ανωτέρω θα τεκμηριώνεται με την υποβολή σχετικών πιστοποιητικών ορθής εκτέλεσης τα οποία θα 
έχουν εκδοθεί από τους Φορείς προς τους οποίους έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση 
Ένωσης, η απαίτηση αυτή αρκεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης. η Συμπληρωμένο τον 
κάτωθι Πίνακα με επισυναπτόμενα τα βιογραφικά των στελεχών της Ομάδας Έργου (Υπεύθυνος και λοιπά 
στελέχη) από τα οποία να προκύπτει η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία (φωτοαντίγραφα των τίτλων 
σπουδών, συμβάσεις εργασίας / έργου, βεβαιώσεις εργοδοτών ή άλλα έγγραφα από τα οποία να 
αποδεικνύεται η εμπειρία)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2». 
Παράλληλα στη σελ. 24 της πρόσκλησης του διαγωνισμού αναφέρεται ότι «Ο Υποψήφιος Ανάδοχος 
προσκομίζει επιπλέον, τα ακόλουθα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στα Βιογραφικά 
Σημειώματα της Ομάδας Έργου: - Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, - Συμβάσεις εργασίας / έργου, 
ενσήμων κλπ, βεβαιώσεις εργοδοτών ή άλλα έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται η εμπειρία των 
μελών της Ομάδας Έργου» 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε: 
α) Σε ποιον Πίνακα αναφέρεστε. 
β) Σε ποιο στάδιο του διαγωνισμού (συμμετοχής ή κατακύρωσης) απαιτείται η προσκόμιση των 
Βιογραφικών Σημειωμάτων, των φωτοαντιγράφων των Τίτλων Σπουδών και των Εγγράφων απόδειξης της 
Εμπειρίας των στελεχών της Ομάδας Έργου. 
 
Διευκρίνιση:  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ορθή επανάληψη της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5414/24-04-
2016 (ΑΔΑ: 7ΝΙΧ4653Ο7-ΥΕ8 , ΑΔΑΜ:  16PROC004352304) ως προς τα σημεία 11.4.Β4 και 11.4.Β5. 
 
Ερώτηση 2: Στην σελίδα 16, σημείο Β.5 της πρόσκλησης του διαγωνισμού αναφέρεται ότι «Ο Κύριος 
Υπεύθυνος – Συντονιστής του Έργου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, 
με την οποία δηλώνουν ότι τα στοιχεία που έχουν υποβάλει είναι ακριβή και αληθή, αποδέχονται ότι θα 
απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται, υπάρχει 
συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου, δεν συμμετέχουν σε 
άλλη προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και δέχονται τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού» 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε: 
α) Αν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των στελεχών της Ομάδας Έργου απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου 
υπογραφής.  
 
Διευκρίνιση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Ερώτηση 3: Στην σελίδα 23, σημείο ΙΙΙ.5 της πρόσκλησης του διαγωνισμού αναφέρεται ότι «Καταστατικό 
της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου κάθε 
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. 
Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα 
δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο» 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε: 
α) Σε ποιο στάδιο του διαγωνισμού (συμμετοχής ή κατακύρωσης) απαιτείται η προσκόμιση των 
νομιμοποιητικών εγγράφων σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας (Καταστατικό, ΦΕΚ). 
 
Διευκρίνιση: Σύμφωνα με την πρόσκληση, τα νομιμοποιητικά έγγραφα ζητούνται να προσκομιστούν στο 
στάδιο της κατακύρωσης. 
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Ερώτηση 4: Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι, σχετικά με την απαίτηση υποβολής πρωτότυπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων, ισχύει το άρθρο 1, παρ. 2β του Ν.4250/2014, σύμφωνα με το οποίο: «δεν 
υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων εγγράφων…ή επικυρωμένων αντιγράφων των 
εγγράφων αυτών….» και αντί αυτών, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις 
υπηρεσίες ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς (βλ. άρθρο 1, παρ. 2α του Ν.4250/2014) 
στους οποίου εφαρμόζονται τα ανωτέρω. 
 
Διευκρίνιση: Ισχύει το σχετικό άρθρο του ν.4250/2014. 
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