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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΘΕΜΑ : Απάντηση ερωτημάτων επί της Διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου/ων για το έργο: «Σύμβουλος Αξιολόγησης 

Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» και το έργο: « Σύμβουλος 

Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» 

Σχετ: Το υπ. αριθ. πρωτ. 617/08.06.2017 ερώτημα της εταιρίας ICAP Advisory Α.Ε 
 Το υπ. αριθ. πρωτ. 653/15.06.2017 ερώτημα της εταιρίας ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε 
 Το υπ. αριθ. πρωτ. 682/21.06.2017 ερώτημα της εταιρίας ΑΚΡΩΝΥΜΟ Μελετητική 

Α.Ε 
 Το υπ. αριθ. πρωτ. 699/23.06.2017 ερώτημα της εταιρίας ΑΚΡΩΝΥΜΟ Μελετητική 

Α.Ε 
 Το υπ. αριθ. πρωτ. 704/23.06.2017 ερώτημα της εταιρίας CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
 Το υπ. αριθ. πρωτ. 708/26.06.2017 ερώτημα της εταιρίας DIADIKASIA BUSINESS 

CONSULTING A.Ε. 
 Το υπ. αριθ. πρωτ. 709/26.06.2017 ερώτημα της εταιρίας INTRAWAY Ε.Π.Ε 
 Το υπ. αριθ. πρωτ. 710/26.06.2017 ερώτημα της εταιρίας INTRAWAY Ε.Π.Ε 

 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3 ‘Παροχή Διευκρινίσεων’ της Διακήρυξης 

ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου/ων για το έργο: 
«Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» και το 
έργο: «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» η Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, παρέχει τις ακόλουθες 
διευκρινίσεις επί ερωτημάτων που αφορούν στο κείμενο της Διακήρυξης, και υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα: 
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Ερώτημα 1ο 
Στο πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) περιλαμβάνεται προς 
συμπλήρωση και η Ενότητα Δ «Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης» του Μέρους ΙV «Κριτήρια επιλογής» (σελ 99 της σχετικής 
Διακήρυξης), χωρίς ωστόσο να αποτυπώνονται στη συνέχεια τα απαιτούμενα προς 
συμπλήρωση πεδία (ήτοι τα Πιστοποιητικά σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της 
ποιότητας ή/και τα Πιστοποιητικά σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης). 
Δεδομένου ότι τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης δεν ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή στη σχετική διακήρυξη, παρακαλούμε 
όπως μας διευκρινίσετε αν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας. 
 

Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Σύμφωνα με την Διακήρυξη δεν απαιτείται ο Ανάδοχος να διαθέτει πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Κατά συνέπεια δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της 

συγκριμένης ενότητας. Προτείνεται η μεταφόρτωση του επικουρικού αρχείου XML 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.1 της Διακήρυξης για την δημιουργία και υποβολή του 

Ε.Ε.Ε.Σ.  

Ερώτημα 2ο 
Στο πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) περιλαμβάνεται προς 
συμπλήρωση και το Μέρος V «Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια 
επιλογής υποψηφίων» (σελ 99-100). 
Δεδομένου ότι η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διενέργειας ανοικτού 
διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού και όχι μέσω κλειστής διαδικασίας, ανταγωνιστικής 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση, κλπ, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν είναι 
υποχρεωτική η συμπλήρωση της συγκεκριμένης ενότητας, καθώς και τις απαιτήσεις 
συμπλήρωσής της σε περίπτωση θετικής απάντησης. 
 

Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Σύμφωνα με την Διακήρυξη δεν απαιτείται ο Ανάδοχος να συμπληρώσει το Μέρος V 
«Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων». Η εκ 
παραδρομής συμπλήρωσή του από τους οικονομικούς φορείς δεν παράγει κανένα 
αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 
Ερώτημα 3ο 
Στις σελ. 28-29 του τεύχους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού αναφέρονται τα 
δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τον 
Υπεύθυνο ΣΑ.  
α) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας …. ή  
β) πιστοποιητικό αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων …. ή  
γ) πιστοποιητικών αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την 
αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 
πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.  
Επιπλέον τα παραπάνω, μήπως θα έπρεπε να προστεθούν οι εξής τρόποι (ii) & (iv) 
απόδειξης της γλωσσομάθειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ΑΣΕΠ (Π.Δ.50/2001, 
ΦΕΚ 39Α-5/3/2001- Άρθρο 28):  
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και 
Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,  
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα 
οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,  
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(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας,  
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή. 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Ως πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά που 
αποδέχεται το ΑΣΕΠ και αναφέρονται στο πιο πρόσφατο ειδικό παράρτημα απόδειξης 
γλωσσομάθειας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. 
 
Ερώτημα 4ο 
Σχετικά με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, στο αναρτημένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή, αρχείο XML, δεν έχουν συμπληρωθεί στο Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις, τα κενά της 
τελευταίας παραγράφου (προσδιορισμός Αναθέτουσας και διαδικασία προμήθειας). 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης στο κείμενο του Μέρους VI, με ποιόν 
τρόπο δύναται να συμπληρωθούν οι τελικές δηλώσεις κάνοντας χρήση της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ της E.E. 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Δε δίνεται η δυνατότητα από το σύστημα στους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν τα 
στοιχεία στις παρενθέσεις. Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν τα πεδία που τους 
επιτρέπει το σύστημα.  
 
Ερώτημα 5ο 
Προκειμένου για την τεκμηρίωση της καλής γνώσης αγγλικές γλώσσας του ΥΣΑ, είναι 
αποδεκτός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από αγγλόφωνη χώρα; 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Ως πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά που 
αποδέχεται το ΑΣΕΠ και αναφέρονται στο πιο πρόσφατο ειδικό παράρτημα απόδειξης 
γλωσσομάθειας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. 
 
Ερώτημα 6ο 
Σχετικά με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, το Μέρος V: «Περιορισμός του 
αριθμού των πλακούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων», δεν αφορά στην παρούσα 
Διακήρυξη καθώς δεν έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων. 
Δεδομένου ότι οι διαθέσιμες επιλογές απάντησης στο ερώτημα αν ο οικονομικός φορέας 
πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες είναι 
«Ναι» ή «Όχι» παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί, ποία πρέπει να είναι η απάντηση του 
οικονομικού φορέα; 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Σύμφωνα με την Διακήρυξη δεν απαιτείται ο Ανάδοχος να συμπληρώσει το Μέρος V 
«Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων». Η εκ 
παραδρομής συμπλήρωσή του από τους οικονομικούς φορείς δεν παράγει κανένα 
αποτέλεσμα και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη.  
 
 
Ερώτημα 7ο 
Σχετικά με την απασχόληση της Ομάδας Έργου, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί, αν 
απαιτείται η πλήρης απασχόληση των στελεχών της Ομάδας Έργου ή/και αν προβλέπεται 
ελάχιστος ανθρωποχρόνος απασχόλησης για την εκτέλεση του έργου ανά Τμήμα ή/και 
συνολικά; 
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Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Σύμφωνα με την Διακήρυξη δεν απαιτείται πλήρης απασχόληση των στελεχών της Ομάδας 
Έργου του Αναδόχου ούτε προβλέπεται ελάχιστος ανθρωποχρόνος απασχόλησης για την 
εκτέλεση του έργου ανά τμήμα ή/και συνολικά.   
 
Ερώτημα 8ο 
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας προτίθεται να υποβάλλει 
Προσφορά και στα δύο τμήματα του διαγωνισμού (ΤΜΗΜΑ 1 και ΤΜΗΜΑ 2), επιτρέπεται η 
ταυτόχρονη συμμετοχή στελεχών της Ομάδας έργου ή/και του ΥΣΑ και για τα 2 ΤΜΗΜΑΤΑ, 
με μοιρασμένη χρονοαπασχόληση στα 2 τμήματα; 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Σύμφωνα με την Διακήρυξη δεν απαγορεύεται η ταυτόχρονη συμμετοχή στελεχών της 
Ομάδας έργου ή/και του ΥΣΑ και για τα δύο τμήματα του έργου.   
 
Ερώτημα 9ο 
Δεδομένου ότι στην Διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού δεν αναφέρεται πουθενά 
απαίτηση για πλήρη απασχόληση των στελεχών της Ομάδας Έργου ή/και του ΥΣΑ, 
παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι δεν είναι υποχρεωτική η πλήρης απασχόληση των 
στελεχών της Ομάδας Έργου ή/και του ΥΣΑ στο συγκεκριμένο έργο. 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Σύμφωνα με την Διακήρυξη δεν απαιτείται πλήρης απασχόληση των στελεχών της Ομάδας 
Έργου ή/και του ΥΣΑ του Αναδόχου. 
 
Ερώτημα 10ο 
Στην Ομάδα Έργου μπορούν να συμμετάσχουν υποστηρικτικά στελέχη (επιπρόσθετα των 
ελάχιστων απαιτουμένων) με χαμηλότερα προσόντα από αυτά που παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ παράγραφο 1.2.2 της Διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού; 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Στελέχη με προσόντα χαμηλότερα των απαιτουμένων από την Διακήρυξη δεν δύναται να  
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου. 
 
Ερώτημα 11ο 
Σε περίπτωση που ο οικονομικός Φορέας επιθυμεί να «στηριχθεί σε ικανότητες άλλου 
Φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7» της Διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, τα 
αποδεικτικά στοιχεία για την δέσμευση του τρίτου Φορέα, κατατίθενται κατά το στάδιο της 
υποβολής της Προσφοράς του Οικονομικού Φορέα ή κατά το στάδιο προσκόμισης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης σε περίπτωση ανακήρυξής του σε προσωρινό ανάδοχο; 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Τα αποδεικτικά στοιχεία της παραγράφου 2.2.8.2 της Διακήρυξης για την δέσμευση του 
τρίτου Φορέα προσκομίζονται κατά το στάδιο κατακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 
3.2.  
 
Ερώτημα 12ο 
Τα αποδεικτικά μέσα τεκμηρίωσης των απαιτούμενων προσόντων της προτεινόμενης 
στελέχωσης της Ομάδας του Συμβούλου Αξιολόγησης όπως παρουσιάζονται στις 
παραγράφους Β.4.3.3.1 και Β.4.3.3.2 καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών της 
Ομάδας του Συμβούλου Αξιολόγησης όπως παρουσιάζονται στην παράγραφο Β.4.3.3. της 
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Διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού, κατατίθενται κατά το στάδιο της υποβολής της 
Προσφοράς του Οικονομικού Φορέα ή κατά το στάδιο προσκόμισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης σε περίπτωση ανακήρυξης του σε προσωρινό ανάδοχο; 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Τα αποδεικτικά μέσα τεκμηρίωσης των απαιτούμενων προσόντων της προτεινόμενης 
στελέχωσης της Ομάδας του Συμβούλου Αξιολόγησης όπως παρουσιάζονται στις 
υποπαραγράφους Β.4.3.3.1 και Β.4.3.3.2 καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών της 
Ομάδας του Συμβούλου Αξιολόγησης όπως παρουσιάζονται στην υποπαράγραφο Β.4.3.3.  
της παραγράφου 2.2.8.2 της Διακήρυξης προσκομίζονται κατά το στάδιο κατακύρωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.2. 
 
Ερώτημα 13ο 
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι για την απαιτούμενη χρηματοοικονομική επάρκεια 
των Οικονομικών Φορέων, στον «γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών» όπως αναφέρει η 
Διακήρυξη συμπεριλαμβάνονται 

Α) Οι αμοιβές που καταχωρούνται στον λογαριασμό 74 «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ» σύμφωνα με τον ΕΓΛΣ (αμοιβές που προέρχονται 
από υπηρεσίες που αμείβονται απευθείας από Ευρωπαϊκά Ταμεία) και  
Β) Οι αμοιβές που καταχωρούνται στον λογαριασμό 73 «ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(Έσοδα από παροχή υπηρεσιών)» του ΕΓΛΣ. 
 

Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Ο όρος ‘γενικός κύκλος εργασιών’ που  αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.5 αφορά  όλες τις 
δραστηριότητες του οικονομικού φορέα. Στην κατηγορία ‘κύκλος εργασιών’ της 
παραγράφου 2.2.5 α και β περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία απεικονίζονται 
στους λογαριασμούς 70, 71, 72 και 73 του ΕΓΛΣ. 
 
Ερώτημα 14ο 
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν για την συμμετοχή ενός οικονομικού φορέα και στα 2 
ΤΜΗΜΑΤΑ του διαγωνισμού χρειάζεται να υποβληθεί ένα (1) ενιαίο ή δύο (2) ξεχωριστά 
αρχεία Τεχνικών προσφορών, καθώς επίσης και ένα (1) ενιαίο ή δύο (2) ξεχωριστά αρχεία 
οικονομικών προσφορών. 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Για την συμμετοχή ενός Οικονομικού Φορέα και στα δύο (2) τμήματα της Διακήρυξης, 
μπορεί να κατατεθούν είτε ξεχωριστά αρχεία ανά τμήμα είτε ενιαίο αρχείο και για τα δύο 
τμήματα, Οικονομικών ή/και Τεχνικών προσφορών.  
 
Ερώτημα 15ο 
Εάν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) που επισυνάπτεται στην οικεία 
διακήρυξη είναι επικαιροποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και εάν οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να το συμπληρώσουν στο σύνολο του.  
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Το επισυναπτόμενο ΕΕΕΣ είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της οικείας Διακήρυξης. Οι 
οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμπληρώσουν το σύνολο των πεδίων που απαιτούνται 
από την οικεία Διακήρυξη. 
 
Ερώτημα 16ο 
Ποια είναι τα «έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης της 
παρούσας», τα οποία ζητούνται να περιλαμβάνονται στην τεχνική προσφορά σύμφωνα με 
το άρθρο 2.4.3.2;  
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Το συγκεκριμένο άρθρο έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 2.2.8.1 και το άρθρο 2.4.3.1 στα 
οποία αναφέρεται ότι προσκομίζεται από τους οικονομικούς φορείς το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
1) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 2.2.3.της παρούσας 
προκήρυξης για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν.  
2) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα  
2.2.4., 2.2.5.,2.2.6 της παρούσας προκήρυξης. 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Ως προκαταρτική απόδειξη, κατά την υποβολή των προσφορών, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης της Διακήρυξης,  τα οποία ζητούνται να περιλαμβάνονται στην τεχνική  
προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 αποτελεί η συμπλήρωση των ενοτήτων της 
παραγράφου  2 του Παραρτήματος ΙΙ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και ΙΙ 
καθώς και τους όρους της Διακήρυξης. 
 
Ερώτημα 17ο 
Απαιτείται η συμπλήρωση του Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, ενότητα Γ: Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα του ΕΕΕΣ (Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, 
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης);  
Εάν ναι, παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, η 
απαίτηση καλύπτεται από την παράθεση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 
προσόντων του Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου και των μελών Δ.Σ. 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Απαιτείται η συμπλήρωση του Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής, ενότητα Γ: Τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα του ΕΕΕΣ (Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, 
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης) σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 και 4.3.3 της 
Διακήρυξης. Η απαίτηση καλύπτεται, και σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, από την 
παράθεση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων της Ομάδας Έργου που θα 
συσταθεί και θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών κατάλληλων για την 
εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του περιγραφόμενου έργου σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.6 και 2.2.7 της Διακήρυξης. 
 
Ερώτημα 18ο 
Θα μπορούσε να μας δοθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) / 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που απαιτείται να συμπληρωθεί, σε 
επεξεργάσιμη μορφή (word) με τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν για τον εν λόγω 
διαγωνισμό; 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.1 της Διακήρυξης για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση 
του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το 
αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να 
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή 
αρχείου PDF. Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το 
κουμπί «Εκτύπωση». 

 

Ερώτημα 19ο 
Μπορεί ο Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης (ΥΣΑ) και τα μέλη της Ομάδας Έργου να είναι 
κοινά και για τα δύο τμήματα του έργου; 
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Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Σύμφωνα με την Διακήρυξη δεν απαγορεύεται η ταυτόχρονη συμμετοχή στελεχών της 
Ομάδας έργου ή/και του ΥΣΑ και για τα δύο τμήματα του έργου.   
 
Ερώτημα 20ο 
Στην §Β.4.3.3.1 σελ 28 της διακήρυξης απαιτείται για τον Υπεύθυνο Σύμβουλο Αξιολόγησης 
(ΥΣΑ) πιστοποιητικό καλής γνώσεις αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο ΥΣΑ είναι 
κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών διάρκειας ενός (1) έτους από Αγγλικό 
Πανεπιστήμιο και αναγνωρισμένο από ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., καλύπτεται η ανωτέρω προϋπόθεση; 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Ως πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά που 
αποδέχεται το ΑΣΕΠ και αναφέρονται στο πιο πρόσφατο ειδικό παράρτημα απόδειξης 
γλωσσομάθειας που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. 
 
Ερώτημα 21ο 
Ο αριθμός της Διακήρυξης είναι 559/26-5-2017 και ο αριθμός Α/Α Συστήματος είναι ο 
42041,1; 
 
Απάντηση της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π 
Ο αριθμός της Διακήρυξης είναι: 1/2017, ο αριθμός πρωτοκόλλου της Διακήρυξης είναι: 
559/26-5-2017 και ο Αριθμός συστημικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ είναι: 42041,1 

 

Σημείωση: 

Το υπ. αριθ. πρωτ. 710/26.06.2017 ερώτημα της εταιρίας INTRAWAY Ε.Π.Ε.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3 υποβλήθηκε εκπρόθεσμα (26.06.2017) και δεν 
απαντάται. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

     
            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

 

Συνημμένα: 

Το υπ. αριθ. πρωτ. 617/08.06.2017 ερώτημα της εταιρίας ICAP Advisory Α.Ε 

Το υπ. αριθ. πρωτ. 653/15.06.2017 ερώτημα της εταιρίας ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε 

Το υπ. αριθ. πρωτ. 682/21.06.2017 ερώτημα της εταιρίας ΑΚΡΩΝΥΜΟ Μελετητική Α.Ε 

Το υπ. αριθ. πρωτ. 699/23.06.2017 ερώτημα της εταιρίας ΑΚΡΩΝΥΜΟ Μελετητική Α.Ε 

Το υπ. αριθ. πρωτ. 704/23.06.2017 ερώτημα της εταιρίας CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 

Το υπ. αριθ. πρωτ. 708/26.06.2017 ερώτημα της εταιρίας DIADIKASIA BUSINESS 
CONSULTING A.Ε. 

Το υπ. αριθ. πρωτ. 709/26.06.2017 ερώτημα της εταιρίας INTRAWAY Ε.Π.Ε 

Το υπ. αριθ. πρωτ. 710/26.06.2017 ερώτημα της εταιρίας INTRAWAY Ε.Π.Ε 

 

Εσωτ. διανομή: 

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 
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- Γραφείο Ειδικής Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.  

- Γραφείο Προϊσταμένης Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.  

- Φάκελο έργου 

- Μέλη Επιτροπής Διενέργειας 
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