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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,      26-08-2022

         Αριθ. Πρωτ. : 82395 - 26-08-2022

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:

«Στην παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης αναφέρεται ότι για την τεκμηρίωση της κάλυψης της ελάχιστης 
απαιτούμενης και πρόσθετης βαθμολογούμενης εμπειρίας των στελεχών της Ομάδας έργου, θα πρέπει να 
υποβληθούν μεταξύ άλλων και υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της Ομάδας Έργου. 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι για τις υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της Ομάδας Έργου που 
είναι μόνιμα στελέχη του οικονομικού φορέα, αρκεί η χειρόγραφη υπογραφή τους χωρίς να απαιτείτε 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Διαφορετικά σε περίπτωση που απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι μπορεί να γίνει μέσω gov.gr “ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ”»

Απάντηση:
Για τις υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ομάδας έργου δεν είναι απαραίτητη η θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, οι υπεύθυνες δηλώσεις που θα 
υπογραφούν χειρόγραφα χωρίς βεβαίωση γνησίου υπογραφής,  θα πρέπει έως την ημέρα και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών να προσκομιστούν με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή. 
H θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από την  Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της δημόσιας διοίκησης (gov.gr) 
είναι αποδεκτή. 
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Ερώτηση 2:

«Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε περισσότερα ή σε όλα τα 
τμήματα, οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την ίδια εγγυητική σε κάθε τμήμα, στην οποία θα 
αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά σε όλα τα τμήματα στα οποία συμμετέχει και όχι 
ξεχωριστή εγγυητική για κάθε τμήμα.
Επιπλέον, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν το ίδιο ΕΕΕΣ σε όλα 
τα τμήματα για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, στο οποίο θα αναγράφουν στο πεδίο «Τμήματα που 
συμμετάσχει ο Οικονομικός φορέας» τα τμήματα που συμμετέχουν» 

Απάντηση:
Όπως αναφέρεται στην απάντηση του ερωτήματος 4 του με αρ. πρωτ. 81391/19.08.2022 εγγράφου 
παροχής διευκρινίσεων: 
 «….οικονομικός φορέας θα υποβάλλει μια (1) εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.2.1 της διακήρυξης». 
Η εγγυητική συμμετοχής θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ σε κάθε τμήμα στο 
οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και η πρωτότυπη εγγυητική θα προσκομιστεί στην 
αναθέτουσα αρχή (πλην της εγγυητικής που εκδίδεται ηλεκτρονικά). 

 «……. 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 πεδίο «Τμήματα 
που συμμετάσχει ο ΟΦ» στο «Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», στην 
επιλογή  «Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα»»

Ερώτηση 3:

«Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν είναι δυνατόν μέλος της Ομάδας Έργου να συμμετέχει σε 
περισσότερα του ενός τμήματα»

Απάντηση:
Σύμφωνα με τη διακήρυξη είναι δυνατή η συμμετοχή μέλους Ομάδας Έργου ενός τμήματος σε Ομάδα 
Έργου άλλου τμήματος. 
Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της διακήρυξης «…..Σημειώνεται ότι, θα απαιτηθεί η άμεση 
παράλληλη έναρξη τουλάχιστον 2-3 αξιολογήσεων και για κάθε μια θα απαιτηθεί ικανοποιητικός 
αριθμός στελεχών ομάδας έργου…..».
Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας υπογράψει σύμβαση για περισσότερα του ενός τμήματα αποτελεί 
συμβατική του υποχρέωση η ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που 
αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Ερώτηση 4:

«Με δεδομένο το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 81391/19-08-2022 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο, ως 
απάντηση σε σχετικό ερώτημα οικονομικού φορέα περί του εάν επιτρέπεται η υποβολή ξεχωριστών 
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για το κάθε τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, διευκρινίζεται 
ότι ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει μια (1) εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 
2.2.2.1 της διακήρυξης, θα μπορούσατε παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν αρκεί, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.2.1 της διακήρυξης, να υποβληθεί ένας φάκελος (έντυπα) με την πρωτότυπη εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής για όλα τα τμήματα για τα οποία υποβάλλει προσφορά ο οικονομικός φορέας ή θα 
πρέπει να κατατεθούν ξεχωριστοί φάκελοι παρότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής είναι μία;»
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Απάντηση:
Εφόσον υποβάλλεται ηλεκτρονικά μία (1) εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, για όλα τα 
τμήματα στα οποία υποβάλλει προσφορά ο οικονομικός φορέας, υπάρχει μια (1) πρωτότυπη εγγυητική 
συμμετοχής που θα αφορά όλα τα τμήματα και η οποία και θα προσκομιστεί στην αναθέτουσα αρχή (πλην 
της εγγυητικής που εκδίδεται ηλεκτρονικά). 
Στο άρθρο 2.4.2.5. της διακήρυξης αναφέρονται επακριβώς τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει ο 
εκάστοτε οικονομικός φορέας στην αναθέτουσα αρχή. 

Ερώτηση 5:

«Στο άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης ορίζεται ότι «Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης 
που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ομάδας έργου που δηλώνει ο υποψήφιος οικονομικός 
φορέας δεν θεωρούνται υπεργολάβοι.»
Θα μπορούσατε παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει στην πράξη το γεγονός ότι τα μέλη της 
ομάδας έργου δεν θεωρούνται υπεργολάβοι; Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ΕΕΕΣ»

Απάντηση:
Σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα μέλη της ομάδας έργου δεν θεωρούνται υπεργολάβοι, συνεπώς 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής ΕΕΕΣ. Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της 
διακήρυξης υποχρεούνται σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. 

Ερώτηση 6:

«Αναφορικά με την «Οικονομική Προσφορά», παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι σε περίπτωση 
υποβολής προσφορών για περισσότερα τμήματα, η οικονομική προσφορά, κατά το παράρτημα VII της 
διακήρυξης, θα υποβληθεί για το κάθε τμήμα χωριστά και δε θα είναι μία για όλα τα τμήματα»

Απάντηση:
Για κάθε τμήμα στο οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει την οικονομική 
προσφορά του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, να συμπληρώσει και να υποβάλει τον πίνακα του παραρτήματος VII 
(ψηφιακά υπογεγραμμένα). Στον τίτλο του πίνακα του παραρτήματος VII, όπως φαίνεται, θα αναγραφεί ο 
αριθμός και το τίτλος του τμήματος που αφορά η αντίστοιχη υποβληθείσα οικονομική προσφορά. Δεν 
μπορεί να υποβληθεί μια οικονομική προσφορά για όλα τα τμήματα. 

Ερώτηση 7:

«Στο άρθρο 2.4.3.2 της Διακήρυξης με τίτλο «Τεχνική Προσφορά» ορίζεται ότι για την τεκμηρίωση της 
κάλυψης της ελάχιστης απαιτούμενης και της πρόσθετης βαθμολογούμενης εμπειρίας των στελεχών της 
Ομάδας Έργου, θα πρέπει να υποβληθεί μεταξύ άλλων και μία Υπεύθυνη δήλωση (από κάθε μέλος της 
ομάδας έργου) ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος 
έργου, ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, στις περιπτώσεις που μέλη της ομάδας 
έργου ή/και ο υπεύθυνος έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα οικονομικού φορέα, ότι τα 
στοιχεία του βιογραφικού τους σημειώματος είναι αληθή και ότι δεν εμπίπτουν σε κατάσταση 
σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016. 
Παρακαλούμε θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε ποιο είναι το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης 
για τα μέλη ομάδας έργου που είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα οικονομικού φορέα και ποιο το 
περιεχόμενο για τα μέλη ομάδας έργου/υπεύθυνο έργου που δεν είναι μόνιμα στελέχη του 
προσφέροντος;»
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Απάντηση:
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.4.3.2, με την υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να γίνεται σαφές στην 
αναθέτουσα αρχή ότι για κάθε μέλος της ομάδας έργου (υπεύθυνος ή στέλεχος):
- υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου με τον 

οικονομικό φορέα
- το μέλος αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης (στην περίπτωση που το μέλος δεν είναι 

μόνιμο στέλεχος του οικονομικού φορέα), 
- τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος είναι αληθή και 
- δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016….»

Σε συνέχεια του ερωτήματος παρατίθενται ενδεικτικά σχέδια κειμένου των υπεύθυνων δηλώσεων. 

Α. Στην περίπτωση που το μέλος (υπεύθυνος ή στέλεχος) δεν είναι μόνιμο στέλεχος του προσφέροντα 
οικονομικού φορέα
«…Δηλώνω:

 ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου <τίτλος 
έργου>,

 ότι αποδέχομαι τους όρους της με αρ. πρωτ. 68795/07.07.2022 πρόσκλησης, 
 ότι τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι αληθή,
 ότι δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016.…»

Β. Στην περίπτωση που το μέλος (υπεύθυνος ή στέλεχος) είναι μόνιμο στέλεχος του προσφέροντα 
οικονομικού φορέα
«…Δηλώνω:

 ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου <τίτλος 
έργου>,

 ότι τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι αληθή,
 ότι δεν εμπίπτω σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 

4412/2016.…»

    
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. 
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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