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ΘΕΜΑ: Έγκριση τεύχους παροχής διευκρινίσεων στους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες 

Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» σε τρία (3) Τμήματα (Lots), που προκηρύχθηκε με την υπ’αριθ. πρωτ. 

4698/23-11-2021 απόφαση.   

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπ’ όψιν:  

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
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6. του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 
(Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με 
αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 
οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον 
καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς».  

7. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

8. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

9. της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

10. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

11. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

12. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 
επ. 

13. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

14. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

15. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

16. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές», 

17. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

18. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

19. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

20. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

21. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

22. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
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οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

23. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

24. Του ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α΄ 135) .  

25. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 
57/17). 

26. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1). 

27. Του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται 
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης 
αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 
193/1) 

28. Της υπ’ αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική 
Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»). 

29. Της από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 
10152/21, ST 10152/21 ADD 1). 

30. Της υπ αρ 80066/16.7.2021 Απόφασης Ένταξης (ΩΚΙΞ46ΜΤΛΡ-Μ2Φ) του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων. 

31. Της υπ’αριθμ. 4698/23-11-2021 απόφαση (ΑΔΑ: 992Υ46ΜΤΛΗ-ΗΗ3) απόφαση με την οποία 
εγκρίθηκε η προκήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού 

32. Της με αριθ. 2021/S 230-605189/ 26-11-2021 Προκήρυξης Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 21PROC009625022, 
ΑΔΑ: 9ΛΕΚ46ΜΤΛΗ-7Ι2) και της με αριθ. 2021-OJS236-622566/ 6-12-2021 Διορθωτικής 
Προκήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009672737, ΑΔΑ: 9ΛΘ446ΜΤΛΗ-ΥΓΧ) όπως δημοσιεύθηκαν στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

33. Της με αρ. πρωτ. 4738/29-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009625909) Διακήρυξης του Ανοικτού 
(Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και 
Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» σε τρία (3) Τμήματα (Lots), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 4785/6-
12-2021  (ΑΔΑΜ: 21PROC009674419) Τροποποίηση αυτής. 

34. Του από 23/12/2021 αιτήματος παροχής διευκρινήσεων για το Τμήμα 3 του Διαγωνισμού (α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 143851) που κατατέθηκε ηλεκτρονικά από την εταιρεία DIADIKASIA BUSINESS 
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
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Αποφασίζουμε 

Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα τεύχους παροχής διευκρινίσεων στους ενδιαφερόμενους 

στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες 

Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» σε τρία (3) Τμήματα (Lots) που προκηρύχθηκε με την υπ’αριθ. πρωτ. 

4698/23-11-2021 απόφαση.  Το τεύχος παροχής διευκρινίσεων προσαρτάται στη διακήρυξη και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

 

 
  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

    

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 

 
                      

 

Παροχή διευκρινίσεων στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων 

Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής Υποστήριξης των 

Δράσεων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» σε τρία (3) Τμήματα (Lots), που 

προκηρύχθηκε με την υπ’αριθ. πρωτ. 4698/23-11-2021 απόφαση. 

 

Ερώτηση 1 

Στη σελ. 36, παρ. 2.2.9.2, σημείο Β4 αναφέρεται ότι: 

«[…] Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ομάδας έργου που προτείνουν οι συμμετέχοντες, ανεξαρτήτως της 

σχέσης που τα συνδέει με αυτούς, δεν απαιτείται να υποβάλλουν διακριτό ΕΕΕΣ, ούτε απαιτείται να 

φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή». 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως μέλος της ομάδας έργου το οποίο καλύπτει κριτήρια της παραγράφου 

2.2.6. και δεν διαθέτει σχέση εξαρτημένης εργασίας, ούτε αποτελεί μέλος διοικητικού οργάνου, του 

υποψήφιου οικονομικού φορέα, δεν απαιτείται να υποβάλλει ξεχωριστό ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.9.2, πλην των όσων αναφέρονται στο σημείο  Β4, πλην των όσων 

αναφέρονται στο σημείο Β.4.Γ για την Ομάδα Έργου (βιογραφικό, Υπεύθυνη Δήλωση συνεργασίας, 

Υπεύθυνη Δήλωση περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος ) 

Απάντηση  

Η συμμετοχή μελών της Ομάδας Έργου του υποψήφιου οικονομικού φορέα, που δεν διαθέτουν σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, ούτε αποτελούν μέλος διοικητικού οργάνου του υποψήφιου οικονομικού φορέα 

δεν συνιστά δάνεια εμπειρία, ούτε υπεργολαβία και, κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η υποβολή 

διακριτού ΕΕΕΣ από τα μέλη αυτά της ομάδας έργου. Ωστόσο, για τις ανωτέρω περιπτώσεις μελών της 

Ομάδας Έργου που είναι εξωτερικοί συνεργάτες ενός οικονομικού φορέα, απαιτείται να υποβληθούν τα 

ρητώς αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.9.2 σημείο Β.4.Γ (βιογραφικό, Υπεύθυνη Δήλωση 

συνεργασίας, Υπεύθυνη Δήλωση περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος) 

Ερώτηση 2 

Στη σελ. 35, παρ. 2.2.9.2, σημείο Β4.Γ, αναφέρεται ότι: 

«[…]Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα και τα αναλυτικά βιογραφικά 

σημειώματα της Ομάδας Έργου , θα πρέπει να καταθέσει α) δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών 

συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των εξωτερικών συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο 

της υπογραφής) ή και ΑΠΔ για τους μισθωτούς -μέλη της Ομάδας Έργου και β) αναλυτικά Βιογραφικά 

Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της 
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ομάδας έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος τους (δεν απαιτείται το 

γνήσιο της υπογραφής).» 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως για τα μέλη του διοικητικού οργάνου του υποψήφιου οικονομικού φορέα 

αρκεί η υποβολή πιστοποιητικού εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου μήνα».  

Απάντηση  

Για τα Μέλη του διοικητικού οργάνου του υποψήφιου οικονομικού φορέα, που συμμετέχουν και ως 

Μέλη της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να υποβληθεί πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, έκδοσης 

τελευταίου μήνα πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στο 2.2.9.2 παρ Β.6, καθώς 

και αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της ομάδας 

έργου περί ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος τους (δεν απαιτείται το γνήσιο της 

υπογραφής). 

Ερώτηση 3 

Στη σελ. 26, παρ. 2.2.6, σημείο Γ, αναφέρεται ότι: 

«Είκοσι τέσσερις (24) Έμπειρους Συμβούλους, εκ των οποίων οι 23 θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

 Συνολική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών έκαστο Στέλεχος 

 Αποδεδειγμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών 

αθροιστικά στα παρακάτω αντικείμενα:  

o Δράσεις Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης  

o Διαχείριση και Παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων Έργων και Προγραμμάτων 

o Σχεδιασμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση έργων Τ.Π.Ε. 

o Σχεδιασμός, Διαχείριση και Παρακολούθηση Ερευνητικών Προγραμμάτων / Έργων 

o Ό ένας θα είναι έμπειρος νομικός σύμβουλος/ απόφοιτος νομικής σχολής με τριετή 

εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις ή/ και παρακολούθηση ή και υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Ο έμπειρος νομικός σύμβουλος θα παρέχει 

υπηρεσίες σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στο Έργο.» 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε  

α) ότι η ζητούμενη «αποδεδειγμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών» 

έκαστου στελέχους εκ των 23 ζητούμενων μπορεί να προκύπτει από ένα τουλάχιστον αντικείμενο. 

β)  

i) ότι το ζητούμενο στέλεχος «έμπειρος νομικός σύμβουλος/ απόφοιτος νομικής σχολής» αποτελεί το 24ο 

στέλεχος της ζητούμενης κατηγορίας και δεν πρέπει να πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται για τα 23 

ζητούμενα στελέχη  

ii) ότι το ζητούμενο στέλεχος «έμπειρος νομικός σύμβουλος/ απόφοιτος νομικής σχολής» πρέπει να 

πληροί μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στο τελευταίο σημείο, ήτοι «έμπειρος νομικός σύμβουλος/ 

απόφοιτος νομικής σχολής με τριετή εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις ή/ και παρακολούθηση ή και 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Ο έμπειρος νομικός σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες σε 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης στο Έργο.» 

Απάντηση  
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Α. Η έννοια του «αθροιστικά» αναφέρεται στην ζητούμενη εμπειρία και όχι στα αντικείμενα. Συνεπώς 

επιβεβαιώνουμε ότι η ζητούμενη «αποδεδειγμένη γνώση και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 

τεσσάρων (4) ετών» εκάστου στελέχους εκ των 23 ζητούμενων μπορεί να προκύπτει από ένα 

τουλάχιστον αντικείμενο. 

Β. Επιβεβαιώνουμε ότι το ζητούμενο στέλεχος «έμπειρος νομικός σύμβουλος/ απόφοιτος νομικής 

σχολής» αποτελεί το 24ο στέλεχος της ζητούμενης κατηγορίας και δεν πρέπει να πληροί τα κριτήρια που 

αναφέρονται για τα 23 ζητούμενα στελέχη, αλλά πρέπει να πληροί μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο τελευταίο σημείο, ήτοι «έμπειρος νομικός σύμβουλος/ απόφοιτος νομικής σχολής με τριετή 

εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις ή/ και παρακολούθηση ή και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων.  

Ερώτηση 4 

Στη σελ. 6, παρ. 1.3, αναφέρεται ότι: 

«Οι Υπηρεσίες ως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης και σύμφωνα με τους 

Προβλεπόμενους Ανθρωπομήνες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του ΥΠΑΙΘ, είτε των Φορέων 

Υλοποίησης καθ΄ υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής.» 

Επιπλέον, στη σελ. 78 αναφέρεται ότι: 

«Ο ανάδοχος θα υποβάλλει σε μηνιαία βάση, αναλυτική κατάσταση με την απασχόληση των μελών της 

ομάδας έργου.» 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι για τα στελέχη που θα παράσχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του έργου, η 

έννοια της επιτόπιας εγκατάστασης τους στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχή νοείται ως η ανάθεση 

εργασιών στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή και η κατανομή αυτών στα στελέχη της ομάδας έργου 

από τον Ανάδοχο κατόπιν ενημέρωσης και συνεργασίας του τελευταίου με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Δεδομένου ότι ο Ανάδοχος στην διμηνιαία αναφορά του θα υποβάλλει απολογισμό της αναλωθείσας 

ανθρωποαπασχόλησης από τα στελέχη της Ομάδας Έργου, επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται η υποβολή 

αναλυτικής κατάστασης με την απασχόληση των μελών της ομάδας έργου σε μηνιαία βάση και ότι αρκεί 

η παράθεση της αναλωθείσας ανθρωποαπασχόλησης από τα στελέχη της Ομάδας Έργου στο παραδοτέο 

«Διμηνιαίες Αναφορές Συνολικού Έργου». 

Απάντηση  

Οι υπηρεσίες, ως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης θα εξειδικεύονται και ανατίθενται 

στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα, ο οποίος εν συνεχεία θα κατανέμει αυτές στα στελέχη της ομάδας 

έργου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των συμβατικών τευχών. Τα μέλη της ομάδας έργου θα 

παρέχουν υπηρεσίες στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή των Φορέων Υλοποίησης, όταν αυτό κρίνεται 

αναγκαίο και μετά από σχετική ενημέρωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος θα παραθέτει την αναλωθείσα ανθρωποαπασχόληση από τα στελέχη της Ομάδας Έργου στο 

παραδοτέο «Διμηνιαίες Αναφορές Συνολικού Έργου», καθώς και σε μηνιαία βάση μέσω αναλυτικής 

κατάστασης/αναφοράς, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης.  

Ερώτηση 5 

Στις σελ. 72-76 του Παραρτήματος Ι αναφέρεται ότι: 
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«Τμήμα 3 Υποστήριξη για την ωρίμανση, υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων, που 

αφορούν την Στρατηγική για την Αριστεία, την Καινοτομία και τον Εκσυγχρονισμό των Πανεπιστημίων ( 

Κατηγορία Strategy for Excellence, Innovation and Modernization of Universities).  

(…) 

Εργασία 6: Υποστήριξη του ΥΠΑΙΘ για την εισαγωγή στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα 

Πιο συγκεκριμένα, στην εργασία αυτή ο ΣΥ θα αναλάβει την Υποστήριξη στην υποβολή δελτίων δαπανών 

και καταχώρηση στο ΟΠΣ ΤΑ και σε λοιπά πληροφοριακά συστήματα που θα απαιτηθούν σύμφωνα με το 

ΣΔΕ του Ταμείου Ανάκαμψης όλων των απαραίτητων διαχειριστικών εγγράφων» 

Καθώς το αντικείμενο του έργου αφορά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, παρακαλώ επιβεβαιώστε πως στην 

ομάδα έργου μπορούν να συμπεριληφθούν άτομα που αποτελούν διδακτικό ή/και ερευνητικό 

προσωπικό Πανεπιστημιακού Ιδρύματος.  

Απάντηση: 

Μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέλη στην ομάδα έργου στελέχη, τα οποία αποτελούν διδακτικό ή/και 

ερευνητικό προσωπικό Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, με την προϋπόθεση πως κατά την υλοποίηση του 

έργου δεν θα συντρέχει λόγος σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 57 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 966/2012. Για το σκοπό θα υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση περί μη σύγκρουσης 

συμφερόντων από τα μέλη της Ομάδας Έργου.  

 

 

 
  

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

    

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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