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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ «Οργάνωσης – Υποστήριξης»

      
 
         Αθήνα,      19-08-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 81391 - 19-08-2022

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Δ/νση ιστοσελίδας: 
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Κοραή 4 
: 105 64 Αθήνα
: https://empedu.gov.gr   
: Ε.Μ Καπνιάρη/Αικ. Αδαμαντίδου
:210-327.80.26/210.327.8046
:emkapniari@epeaek.gr 
 kadam@epeaek.gr 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί του με αρ. πρωτ.  68795/07-07-2022 (22PROC010913127) ανοικτού 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων και ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ».

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν κατατεθεί, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της 
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με τον παραπάνω ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό διευκρινίζονται τα 
παρακάτω:

Ερώτηση 1:

“Στo ΜΕΡΟΣ Γ – Σύσταση ομάδας έργου ανά τμήμα, της διακήρυξης, αναφέρεται ως απαραίτητο για τον 
Υπεύθυνο έργου, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι 
έχουν εφαρμογή οι διαπιστωτικές αποφάσεις για την υπαγωγή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών της χώρας 
μας στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114) ΦΕΚ 3987/14-09-2018, σύμφωνα 
με τις οποίες η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που οργανώνεται στα τμήματα που 
αναφέρονται σε αυτές οδηγεί στην απονομή αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στην 
ειδικότητα εκάστου τμήματος, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο της απαιτήσεις της διακήρυξης”.

Απάντηση:
Οι ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζονται ως 
μεταπτυχιακοί τίτλοι, με την προϋπόθεση της προσκόμισης σχετικής διαπιστωτικής απόφασης του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί υπαγωγής του τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄). Η απόφαση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέχρι τη λήξη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ερώτηση 2:

“….Με δεδομένο ότι το Υπόδειγμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων διαφέρει από το υπόδειγμα 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της Διακήρυξης το οποίο αφορά στις 
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Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται είτε από Πιστωτικά Ιδρύματα, είτε από το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  -  ΤΟΜΕΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε), θα μπορούσατε παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι θα γίνει δεκτή 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής βάσει του …… υποδείγματος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
περί σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης;”

Απάντηση:
Οι εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων γίνονται αποδεκτές, όπως 
αναφέρεται και στο άρθρο 2.1.5 της διακήρυξης.

Ερώτηση 3:

“ Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης:
«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, να έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, ήτοι 
κατά τα έτη 2019, 2020 και 2021, τουλάχιστον μια (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών συναφούς 
αντικειμένου, είτε αξιολόγησης είτε μελέτης του ειδικού αντικειμένου του τμήματος ή των τμημάτων για 
τα οποία υποβάλλουν προσφορά. Το παραπάνω ισχύει είτε πρόκειται για συμμετοχή σε ένα τμήμα ή σε 
περισσότερα, δηλαδή απαιτείται μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών.»” 
 “Παρακαλούμε θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε εάν τόσο η εμπειρία της αξιολόγησης όσο και η 

εμπειρία της μελέτης απαιτείται να είναι πάνω στο ειδικό αντικείμενο του τμήματος ή των τμημάτων 
για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, ή μόνο η εμπειρία της μελέτης πρέπει να καλύπτει το ειδικό 
αντικείμενο; “

Απάντηση: 
Όσον αφορά την εμπειρία της Ομάδας Έργου παρακαλούμε να ανατρέξετε στο Παράρτημα Ι – Μέρος Γ 
– Σύσταση ομάδας έργου ανά τμήμα.

 “Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο έργο για περισσότερα τμήματα ή απαιτείται να υπάρχει 
τουλάχιστον ένα έργο ανά τμήμα;”

Απάντηση:
Όσον αφορά την Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα του υποψήφιου οικονομικού φορέα απαιτείται 
μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών είτε πρόκειται για συμμετοχή σε ένα τμήμα ή σε περισσότερα, βάση 
και της παρ. 2 του άρθρου 2.2.6 όπου αναφέρεται «Το παραπάνω ισχύει είτε πρόκειται για συμμετοχή 
σε ένα τμήμα ή σε περισσότερα, δηλαδή απαιτείται μια (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών». 

Ερώτηση 4:

“Με δεδομένο ότι ο ως άνω διαγωνισμός υποδιαιρείται στα παραπάνω τμήματα και κάθε τμήμα έχει λάβει 
διαφορετικό Σ/Α ΕΣΗΔΗΣ, παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι επιτρέπεται να υποβληθούν ξεχωριστές 
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής και ξεχωριστό ΕΕΕΣ για το κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλεται  
προσφορά.”

Απάντηση:
Ο διαγωνισμός είναι ένας και χωρίζεται σε τμήματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για κατάρτιση 
του στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ, δημιουργήθηκαν ξεχωριστοί «συστημικοί διαγωνισμοί» με την ίδια 
διακήρυξη. Συνεπώς ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει ένα (1) ΕΕΕΣ το οποίο θα 
υποβάλει σε όλα τα τμήματα που συμμετέχει. Επισημαίνουμε ότι στο ΕΕΕΣ θα πρέπει να συμπληρωθεί το 
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πεδίο «Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ» στο «Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 
φορέα», στην επιλογή  «Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα».

Επίσης ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει μια (1) εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. 

Ερώτηση 5:

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά πριν την 
έκδοση της με αρ. πρω. 80918/17.08.2022 (6Θ7Θ46ΜΤΛΡ-ΘΘ4, 22PROC011107063) απόφασης για την 
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προφορών;

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να αποσύρει την προσφορά του και να την υποβάλει εκ νέου. 

Για την απόσυρση της προσφοράς, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή φορέα σε 
μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), ψηφιακά υπογεγραμμένη (να 
αναφέρονται αριθμός διαγωνισμού και αριθμός προσφοράς). 
Για την απόσυρση της προσφοράς δεν απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 15 της με αρ. 
πρωτ.  64233/09-06-2021 (ΦΕΚ 2453/τ. Β’/09.06.2021) ΚΥΑ «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).»

    
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
- ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΓΡΑΜΜ.)
- Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ
- Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ

Κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
1. Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Ι. Τσακίρη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης 

Κοινού και Πρωτοκόλλου
    
 

κ.α.α. 
ΚΑΠΝΙΑΡΗ ΕΥΑ-ΜΑΡΙΝΑ
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