
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας 
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, «Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης» 

                

 

Σελ. 1  

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ,  ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
NextGeneration EU 

 
 

                     Μαρούσι,   21-11-2022  
                     Αρ. Πρωτ.: 4353 

 
 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες:   Κλεάνθους Π. 
Τηλέφωνο: 210-344 2977 
Email: pkleanthous@minedu.gov.gr 

 
 

Θέμα:  Παροχή διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού με αριθμ. Πρωτ. 3191/30-9-2022, (ΑΔΑΜ: 22PROC011335943 2022-09-30)  για τη σύναψη 

συμφωνίας – πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο  «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του 

ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, 

Κοινωνική Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824, το οποίο χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Tον N. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Τον 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», 

3. της υπ’αριθ. 108441/ΕΞ 2022/28-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΤΟΨΗ-ΑΦ3) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών για την ένταξη του Έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας / Information and Publicity of the Projects of the Ministry of 

Education and Religious Affairs in RRF» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, Δράση 17010 (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700013) στον Άξονα 3.2 ««Ενίσχυση των 

ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. 

4. Της υπ’ αρ. πρωτ. 130573 ΕΞ 2022/14-9-2022 (εισ. 3012/20-9-2022) διατύπωσης θετικής γνώμης επί του 

σχεδίου Διακήρυξης  της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:pkleanthous@minedu.gov.gr
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5. της υπ’αριθ. 3086/26-9-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΕ946ΜΤΛΗ-ΘΨΘ) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων  για την έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξης αυτού 

6. της με Αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 3191/30-9-2022, (ΑΔΑΜ: 22PROC011335943 2022-09-30)  Διακήρυξης για 

τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής, για το έργο «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στο πλαίσιο του πυλώνα 3 «Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική 

Συνοχή» του άξονα «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 3270/7-

10/2022 (ΑΔΑΜ : 22PROC011406369 2022-10-12), 3960/7-11-2022 (ΑΔΑΜ : 22PROC011584264 2022-

11-11) και 4246/15-11-2022 (ΑΔΑΜ : 22PROC011628531 2022-11-18) Αποφάσεις της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων 

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου «Πληροφόρηση και Δημοσιότητα 

των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5183824) στο 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Δράση 17070» (Κωδικός Έργου 2022ΤΑ04700013) και Κωδικό 

ΣΑΤΑ 2022ΤΑ04700013  στον Άξονα 3.2 ««Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και 

εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», το οποίο χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. 

8. Τα υποβληθέντα μέσω ΕΣΗΔΗΣ αιτήματα για διευκρινίσεις επί των όρων της Διακήρυξης του παραπάνω 
αναφερόμενου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού των εταιρειών ¨ 

Α) το από 4/10/2022 αίτημα της εταιρείας  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (DEBRIEF), 
β) το από 26/10/2022 αίτημα της εταιρείας Α ΚΑΙ Β ADVERTISING ΕΠΕ, γ) το από 11/10/2022 αίτημα της 
εταιρεία NEXT COM AE, δ) το από 4/11/2022 αίτημα της εταιρείας B KAI F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, ε) το από 
7/11/2022 αίτημα της εταιρείας INTRAWAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στ) το από 11/11/2022 αίτημα της 
εταιρείας Α ΚΑΙ Β ADVERTISING EΠE 

Αποφασίζουμε 

Την παροχή διευκρινίσεων επί των ερωτημάτων του διαγωνισμού με συστημικούς αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 
173048, 173075 και 173077, ως εξής :  
 

1. Ερώτηση : Στην παράγραφο 3.4 «Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας και πρότυπα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης» αναφέρεται ότι «Οι οικονομικοί́ φορείς που εδρεύουν στην ελληνική́ επικράτεια, για 
την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις : 
α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, 
β) Σύστημα ασφάλειας υπηρεσιών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, 
γ) Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, κατά ΕΛΟΤ: 1435:2009 
"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ" ή ισοδύναμο 
και να διαθέτουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό ́συμμόρφωσης σε ισχύ ́από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό ́(άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α  ́163).» 
Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από έκαστο 
μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. 
Απάντηση : Η ως άνω απαίτηση δύναται  να καλύπτεται σε περίπτωση Ένωσης και από ένα μέλος 
της ένωσης / κοινοπραξίας. 

2. Ερώτηση : Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο υπεργολάβος που τυχόν προτείνει ο 

οικονομικός φορέας δεν απαιτείται να διαθέτει τα ζητούμενα στην παρ. 3.4. της διακήρυξης 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης (ISO 9001, ISO 27001 και ELOT 1435), τα οποία, όπως προκύπτει ρητώς 
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και από την προαναφερθείσα παράγραφο, οφείλει να διαθέτει μόνον ο οικονομικός φορέας που 

υποβάλλει την προσφορά. 

Απάντηση : Στο άρθρο 3.4 ορίζεται ότι οι οικονομικοί φορείς που εδρεύουν στην ελληνική 

επικράτεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οφείλουν να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις : α) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή 

ισοδύναμο, β) Σύστημα ασφάλειας υπηρεσιών ISO 27001:2013 ή ισοδύναμο, γ) Σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών, κατά ΕΛΟΤ: 1435:2009 "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ" ή ισοδύναμο και να διαθέτουν το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε ισχύ από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης από τον ΕΣΥΔ ή 

ισότιμο οργανισμό (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008 (Α΄ 163). Η ως άνω απαίτηση δεν καλύπτει 

τυχόν υπεργολάβους σύμφωνα με το άρθρο 3.5.2. 

3. Ερώτηση : 1. Στην περίπτωση που συμμετέχει Υπεργολάβος εταιρεία και διαθέτει στελέχη της στην 

Ομάδα έργου της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, τα οποία μόνιμα στελέχη της δεν ανήκουν στις 

ελάχιστες ειδικότητες του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 3.3 «Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα», ειδικότερα δεν ανήκουν στα κατΆ ελάχιστον δέκα (10) άτομα της Ομάδας έργου (σελ. 

23-24 της διακήρυξης), παρακαλώ πολύ όπως επιβεβαιώσετε ότι αν και ανήκουν στην Ομάδα Έργου 

της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας εφόσον δεν είναι στις κατΆ ελάχιστες απαιτούμενες 

ειδικότητες α) δεν θεωρείται «στήριξη τρίτων» (θα θεωρούταν μόνο εάν ανήκαν στις ελάχιστες 

ειδικότητες που αναφέρονται) και β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο στάδιο της υποβολής 

της προσφοράς από τα στελέχη του Υπεργολάβου είναι τα βιογραφικά τους και Υπεύθυνη Δήλωση 

του κάθε στελέχους ότι αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα 

οικονομικό φορέα και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται 

στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη 

εκτέλεσή του (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ&#8211 Υπόδειγμα Τεχνικής 

Προσφοράς της Διακήρυξης. 

2. Στην περίπτωση που η Υπεργολάβος εταιρεία διαθέσει στελέχη της στην Ομάδα Έργου της 

υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, τα οποία στελέχη της ανήκουν στις ελάχιστες ειδικότητες του 

κριτηρίου επιλογής του άρθρου 3.3 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», επομένως θα 

συμμετέχει ως Υπεργολάβος και πάροχος δάνειας εμπειρίας, και σχετικά με την παρακάτω 

διατύπωση, σελ. 37 της Διακήρυξης: «Επισημαίνεται, ότι εάν μέλη της ομάδας έργου, είναι 

εξωτερικοί συνεργάτες στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται ο προσφέρων, έχει εφαρμογή το 

άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 κι επομένως κατά την υποβολή των προσφορών συνυποβάλλονται 

χωριστά ΕΕΕΣ δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από έναν έκαστο εξωτερικό συνεργάτη. 

Περαιτέρω, οι εξωτερικοί συνεργάτες θεωρούνται υπεργολάβοι του υποψηφίου»: Παρακαλώ πολύ, 

όπως μας διευκρινίσετε ότι η παραπάνω αναφορά των εξωτερικών συνεργατών δεν αφορά τα 

μόνιμα στελέχη του Υπεργολάβου και επομένως δεν απαιτείται προσκόμιση ΕΕΕΣ ξεχωριστά για 

κάθε στέλεχος του Υπεργολάβου/παρόχου δάνειας εμπειρίας , αφού το ΕΕΕΣ το προσκομίζει το 

νομικό πρόσωπο, ο Υπεργολάβος ο οποίος διαθέτει στην Ομάδα έργου τα μόνιμα στελέχη του. Σας 

ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας.  

Απάντηση :   1. Επιβεβαιώνεται ότι στην περίπτωση που συμμετέχει Υπεργολάβος ισχύουν τα 

ακόλουθα:  ο Υπεργολάβος που διαθέτει στελέχη στην Ομάδα έργου της υποψήφιας αναδόχου 

εταιρείας, τα οποία μόνιμα στελέχη του δεν συμπεριλαμβάνονται στις ελάχιστες ειδικότητες του 

κριτηρίου επιλογής του άρθρου 3.3 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα»,  δεν θεωρείται ως 

«στήριξη τρίτων» και β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο στάδιο της υποβολής της 

προσφοράς από τα στελέχη του Υπεργολάβου είναι τα βιογραφικά τους και Υπεύθυνη Δήλωση του 

κάθε στελέχους ότι αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό 
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φορέα και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην 

προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεσή 

του (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ & το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς της 

Διακήρυξης). 

2. Επιβεβαιώνεται ότι στην περίπτωση που η Υπεργολάβος εταιρεία διαθέσει στελέχη της στην 

Ομάδα Έργου της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας, τα οποία στελέχη/μισθωτοί της ανήκουν στις 

ελάχιστες ειδικότητες του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 3.3 «Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα»,  και επομένως θα συμμετέχει ως Υπεργολάβος και πάροχος δάνειας εμπειρίας, το ΕΕΕΣ 

το προσκομίζεται από το νομικό πρόσωπο, Υπεργολάβο ο οποίος διαθέτει στην Ομάδα έργου τα 

μόνιμα στελέχη του 

4. Ερώτηση : Στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Παράστημα IV) της διακήρυξης, αναφέρονται 

μόνο οι αμοιβές (α/μ) των στελεχών της ομάδας έργου. Δεν είναι σαφές για το πώς θα πρέπει να 

αναφερθούν στην οικονομική προσφορά τα διαφημιστικά κονδύλια, καθώς και τα κονδύλια που θα 

προταθούν για τις εκδηλώσεις, τις παραγωγές και λοιπές ενέργειες της δράσης. Υπάρχει κάποιο 

υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς δράσεων και υπηρεσιών ανάλογο της ομάδας έργου; Επίσης, 

πως θα πρέπει να αναγράφονται επιπλέον στελέχη σε περίπτωση που θέλουμε να προτείνουμε μία 

διευρυμένη ομάδα έργου με επιπλέον ειδικότητες;  
Απάντηση : Ο Πίνακας του Παραρτήματος ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς όπως 

αναφέρεται στη διακήρυξη του τεύχους συμπληρώνεται ως έχει. Αναφορικά με τα κονδύλια που 

αφορούν τα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης & διαδίκτυο), 

παραγωγές, εκδηλώσεις και λοιπές ενέργειες θα πρέπει να αναφέρονται ως ενδεικτική κατανομή 

προϋπολογισμού σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο της 

Συμφωνίας-πλαίσιο, ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ, Παράγραφος 3. Παραδοτέα , Εδάφιο 1.2. 

Επισκόπηση του μείγματος ενεργειών και μέσων με στόχο την μεγιστοποίηση της απήχησης στο 

κοινό-στόχο, με ενδεικτική κατανομή προϋπολογισμού σε ενέργειες και μέσα. 

5. Ερώτηση : ΕΡΩΤΗΜΑ 1 – Παράγραφος 1.3.2. «Προσφορές υποβάλλονται για ένα (1) κατ’ ανώτατο 

όριο τμήμα ανά προσφέροντα, για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε τμήματος.» 

1.1.Δύο εταιρίες, οι οποίες έχουν διαφορετικό ΑΦΜ αλλά είναι «συνδεδεμένες» μεταξύ τους ( πχ 

Μέτοχος, Θυγατρική ή άλλη μορφή/ σύνδεση) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά σε δύο 

διαφορετικά lots;  

Απάντηση : H ως άνω απαγόρευση περί μη συμμετοχής σε παραπάνω από ένα τμήμα 

συμπεριλαμβάνει και τις συνδεδεμένες . 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2-Παράγραφος 3.2. «Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για 

την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς ή τα μέλη της ένωσης 

αθροιστικά απαιτείται να διαθέτουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, μεγαλύτερο από το 100% του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση τμήματος του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το 

οποίο υποβάλλουν προσφορά». 2.1.Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι σχετικά με την κάλυψη του 

κριτηρίου 3.2. «Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» αυτή προκύπτει από το ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

του Κύκλου Εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, πριν από τη διενέργεια του 

διαγωνισμού. 

Απάντηση : Η ως άνω απαίτηση της παραγράφου 3.2 αναφέρεται στο άθροισμα του κύκλου 

εργασιών των 3 τελευταίων οικονομικών χρήσεων 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3 – Παράγραφος 3.3. «Α) Να έχουν ολοκληρώσει, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε 

(5) ετών και μέχρι την υποβολή της προσφοράς τους (2017, 2018, 2019 ,2020, 2021) τουλάχιστον 
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Σελ. 5  

τρία (3) έργα δημοσιότητας για λογαριασμό του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα συνολικού 

προϋπολογισμού ίσου με το 50% του προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (LOT) στο οποίο οι 

οικονομικοί φορείς υποβάλλουν Προσφορά. Τρία (3) εκ των ανωτέρω έργων τουλάχιστον θα πρέπει 

να είναι σχετικά με τον κλάδο της εκπαίδευσης καλύπτοντας σωρευτικά τα ακόλουθα αντικείμενα: 

(1) … - (7)….. 3.1. Τα έργα που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί αφορούν τα έτη 2017-2021 ή μπορεί 

να είναι και έργο του 2022; (δεδομένου ότι στην παράγραφο αναγράφεται «ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ»). 3.2. Το κριτήριο του 50% του προϋπολογισμού του κάθε 

τμήματος στο οποίο υποβάλλουν Προσφορά προκύπτει από το ΑΘΡΟΙΣΜΑ των έργων που θα 

υποβληθούν (έργο 1 + έργο 2 + έργο 3 κοκ); 

Απάντηση : 3.1 Τα ολοκληρωμένα έργα δύναται να αφορούν από τον Νοέμβριο του 2017 έως και 

την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

3.2 Τα ολοκληρωμένα έργα θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν τουλάχιστον το  50% του Π/Υ του 

αντίστοιχου τμήματος και παράλληλα να καλύπτουν τις υπόλοιπες απαιτήσεις  (3 τουλάχιστον έργα 

και τουλάχιστον ένα εκ των οποίων θα πρέπει να έχει π/υ άνω των  200.000). 

6. Ερώτηση : Σε σχέση με το υπ΄αριθ. πρωτ.: 3191/30-9-2022 Τεύχος Διακήρυξης για τη σύναψη 

συμφωνίας -πλαίσιο για την «Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και δημοσιότητας των έργων του 

ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» παρακαλούμε για την απάντησή σας στο 

παρακάτω ερώτημά μας Ερώτηση: Παρακαλώ διευκρινίστε αν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.3 εως 

4.8 δικαιολογητικά προσκομίζονται μόνο από τον υποψήφιο ανάδοχο Παρακαλούμε για την άμεση 

απάντησή σας. 

Απάντηση : Τα αποδεικτικά μέσα στο άρθρο 4.3 έως 4.8 προσκομίζονται από τον υποψήφιο 

ανάδοχο και κατά περίπτωση από τον δανείζοντα εμπειρία ή υπεργολάβο σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης 

 
Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος 

«Διαύγεια». 

 

   
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
    

 
 

 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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