
 

 

 

 

 

 

 

 

Διακήρυξη 

Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 

για το Υποέργο 2 

«Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης νεοϊδρυόμενων 

κοινωνικών επιχειρήσεων»  

του έργου με ΜΙS 464022 

(ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9) 
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ΕΡΩΤΗΜΑ  1 :  Αριθ.  Πρωτ.  817/ΕΥΥΑΠ 563/08.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Αναφορικά με την τεκμηρίωση της επαγγελματικής ικανότητας, εμπειρίας και τεχνογνωσίας 

του υποψηφίου Αναδόχου με το αντικείμενο του έργου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε το 

χρονικό περιθώριο που ορίζεται στη φράση …»ειδικότερα κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη 

να έχει ολοκληρώσει έργα με σωρευτικό προϋπολογισμό ανερχόμενο τουλάχιστον στο 50% 

του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καλύπτοντας τους παρακάτω θεματικούς 

τομείς: κοινωνική επιχειρηματικότητα, κοινωνική αλλαγή, κοινωνική καινοτομία και 

μέτρηση κοινωνικών επιπτώσεων κλπ…» (σελ. 77 της Διακήρυξης) 

Ως τελευταίο έτος νοείται το 2014 ή το 2013; Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα που 

νοείται αφορά στο διάστημα 26/05/2009-26/05/2014 (που ταυτίζεται με την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών) ή στο διάστημα 01/01/2009-31/12/2013; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η αποδεδειγμένη εμπειρία, με την κατάλληλη τεκμηρίωση όπως ορίζεται στα οικεία άρθρα 

της διακήρυξης, μπορεί να αφορά σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί μεταξύ 01/01/2009 έως 

και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  2 :  Αριθ.  Πρωτ .  817/ΕΥΥΑΠ 563/08.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Αναφορικά με την τεκμηρίωση της επαγγελματικής ικανότητας, εμπειρίας και τεχνογνωσίας 

του υποψηφίου Αναδόχου με το αντικείμενο του έργου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε το 

χρονικό περιθώριο που ορίζεται στη φράση …»ειδικότερα κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη 

να έχει ολοκληρώσει έργα με σωρευτικό προϋπολογισμό ανερχόμενο τουλάχιστον στο 50% 

του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καλύπτοντας τους παρακάτω θεματικούς 

τομείς: κοινωνική επιχειρηματικότητα, κοινωνική αλλαγή, κοινωνική καινοτομία και 

μέτρηση κοινωνικών επιπτώσεων κλπ…» (σελ. 77 της Διακήρυξης) 

Ένα έργο με συνάφεια στην κοινωνική επιχειρηματικότητα που έχει ολοκληρωθεί στις 

αρχές του έτους 2009 και η υλοποίηση του έχει ξεκινήσει το 2008, μπορεί να 

προσμετρηθεί ως επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου Αναδόχου συναφή με το 

αντικείμενο του έργου; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  



Ναι, εφόσον προσκομισθεί η σχετική τεκμηρίωση περί της ολοκλήρωσης του έργου εντός 

της ανωτέρω χρονικής περιόδου, δηλ. από την 1/1/2009 έως και την καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  3 :  Αριθ.  Πρωτ .  817/ΕΥΥΑΠ 563/08.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Στον ενδεικτικό πίνακα για την καταγραφή των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα 

οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τελευταία πέντε (5) τελευταία έτη και 

είναι συναφή με το υπό ανάθεση έργο (σελ.78 της Διακήρυξης) υπάρχει μια μικρή 

υποσημείωση, η οποία επεξηγεί: «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ: ολοκληρωμένο επιτυχώς/σε εξέλιξη».  

Με την ανωτέρω αναφορά νοείται ότι μπορούν να προσμετρηθούν και συναφή έργα, τα 

οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην τελευταία πενταετία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Προσμετρώνται μόνο τα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα επιτυχώς είτε είναι σε εξέλιξη,  

υπό τον όρο ότι θα προσκομισθούν τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης που αναφέρονται 

στην παρ. Β.2.6. σημείο 2.1. Για τα έργα που είναι σε εξέλιξη εφόσον έχουν ολοκληρωθεί 

επιμέρους τμήματα, λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο το ποσοστό που έχει εκτελεσθεί και 

εξοφληθεί προσκομίζοντας τις αντίστοιχες συμβάσεις έργου συνοδευόμενες από τα 

τιμολόγια του Αναδόχου που καλύπτουν το εκτελεσθέν συμβατικό τίμημα και τις αποδείξεις 

πληρωμής των τιμολογίων αυτών, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που 

θα μνημονεύει τα δικαιολογητικά αυτά και θα δηλώνεται η καλή εκτέλεση του τμήματος 

του έργου. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  4 :  Αριθ.  Πρωτ .  817/ΕΥΥΑΠ 563/08.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Στον ενδεικτικό πίνακα για την καταγραφή των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα 

οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τελευταία πέντε (5) τελευταία έτη και 

είναι συναφή με το υπό ανάθεση έργο (σελ.78 της Διακήρυξης) υπάρχει μια μικρή 

υποσημείωση, η οποία επεξηγεί: «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ: ολοκληρωμένο επιτυχώς/σε εξέλιξη».  

Eάν ο υποψήφιος ανάδοχος που συμμετείχε σε συναφές έργο ως εταίρος σε ένωση 

εταιρειών/κοινοπραξία), και έχει ολοκληρώσει και έχει παραδώσει τα παραδοτέα του, 

σύμφωνα με το συμβατικό του φυσικό και οικονομικό αντικείμενο-κάτι που 

αποδεικνύεται με βεβαίωση ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου του από τον 



αρμόδιο προς τούτο φορέα-ενώ το συνολικό έργο (που είχε αναληφθεί από τους λοιπούς 

εταίρους) δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, μπορεί αυτό το έργο να 

προσμετρηθεί στην επαγγελματική και συναφή εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου ως 

ολοκληρωμένο επιτυχώς εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. απάντηση στο αμέσως προηγούμενο ερώτημα.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  5 :  Αριθ.  Πρωτ .  831/ΕΥΥΑΠ 575/12.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Στην Ομάδα Έργου το ίδιο πρόσωπο θα μπορεί να είναι ενταγμένο και να παρέχει 

υπηρεσίες  για την υλοποίηση του έργου με δύο  ή περισσότερες ιδιότητες (π.χ. και ως 

νομικός στη Συμβουλευτική Υποστήριξη και ως Μέντορας κλπ) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Ναι, αρκεί να δηλωθεί η ιδιότητα υπό την οποία αυτά τα πρόσωπα θα συμμετέχουν  σε 

κάθε συγκεκριμένο στάδιο  ή τμήμα του  έργου,  όπως αυτά τα στάδια ή τμήματα ορίζονται 

στη διακήρυξη,  υπό τον όρο όμως ότι θα τεκμηριώνεται και η αντίστοιχη εμπειρία των εν 

λόγω προσώπων όπως ορίζεται στη διακήρυξη, σε σχέση με κάθε μια από τις δύο ιδιότητες 

χωριστά. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  6 :  Αριθ.  Πρωτ .  831/ΕΥΥΑΠ 575/12.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Η διατύπωση για τους Εμπειρογνώμονες ότι πρέπει να έχουν εμπειρία «στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό» αυτό σημαίνει το ίδιο πρόσωπο ταυτόχρονα; Θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως εμπειρογνώμονας πρόσωπο το οποίο έχει την εμπειρία από έργα ή επιστημονικές και 

ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν μόνο στο εξωτερικό ή μόνο στην Ελλάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Συνολικά οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να έχουν εμπειρία και από την Ελλάδα και από το 

εξωτερικό. Μπορεί κάποιοι από τους εμπειρογνώμονες να έχουν εμπειρία μόνο από 

Ελλάδα ή μόνο από το εξωτερικό, αλλά θα πρέπει το σύνολο των εμπειρογνωμόνων 

αθροιστικά να καλύπτει και τις δύο  απαιτούμενες προϋποθέσεις. 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΜΑ  7 :  Αριθ.  Πρωτ .  831/ΕΥΥΑΠ 575/12.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Αν χρησιμοποιηθούν  από τον Ανάδοχο υπεργολάβοι για συγκεκριμένες υπηρεσίες μπορεί 

να υπάρξει και δάνεια εμπειρία από τους συγκεκριμένους υπεργολάβους για τον Ανάδοχο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Ναι, όπως ορίζεται στην Παρ. Β.2.6 σημείο 5 και 6 σελ. 81 της Διακήρυξης.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  8 :  Αριθ.  Πρωτ .  831/ΕΥΥΑΠ 575/12.05.2014 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Η ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει προσδιοριστεί η 26/5/2014 που είναι η 

επόμενη μέρα από το β΄ γύρο των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και 

Ευρωεκλογών; Λόγω της εμπλοκής του μηχανισμού του Δήμου στη διοργάνωση της 

εκλογικής διαδικασίας υπάρχει περίπτωση να τεθεί θέμα παράτασης για την καταληκτική 

ημερομηνία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Αίτημα παράτασης μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους με σχετική επιστολή 

προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που το αίτημα παράτασης  εγκριθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή, θα τηρηθούν οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας.  Κατά συνέπεια, η 

απόφαση περί  παράτασης, μεταξύ άλλων,  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα   της 

Αναθέτουσας Αρχής. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει λοιπόν να ελέγχουν τακτικά την 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής,  όπως άλλωστε ορίζεται και στη Διακήρυξη.  

 

 

 

 


