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∆ιευκρινίσεις ∆ιακήρυξης Ανοιχτού ∆ιαγωνισμού για το έργο:  
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «∆ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 
 

Αριθμός ∆ιακήρυξης: 14/2011 
 
Ερώτηση 1 
«Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν πέραν από τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του 
Άρθρου 15, οι υπόλοιπες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη 
(άρθρο 17,7.4, 17.7.5) απαιτούν θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής.» 
 
Απάντηση 1 
∆εν είναι απαραίτητη η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε υπεύθυνη δήλωση 
παρά μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρεται ρητά στη ∆ιακήρυξη. 
 
Ερώτηση 2 
«Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Άρθρου 15 (15.1 ,3, 15.1.4 και 15,1.5) θα 
πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών;» 
 
Απάντηση 2 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Άρθρου 15 πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Ερώτηση 3  
«Σε περίπτωση συμμετοχής αλλοδαπών εξωτερικών συνεργατών, οφείλουν οι 
απαιτούμενες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις (άρθρο 17.7.4, 17.7.5) να είναι στην ελληνική 
γλώσσα και να φέρουν θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής μέσω Ελληνικού 
Προξενείου;» 
 
Απάντηση 3 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης: 

«ΑΡΘΡΟ 12. ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
12.1. Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία 

αυτού καθώς και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι 
συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη 
ελληνική μετάφραση. 

12.2. Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή πρέπει επί 
ποινή απαραδέκτου να φέρουν την επίθεση της σφραγίδας “Apostille” 
σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το 



 

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

νόμο 1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους και να 
συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση (από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών, έλληνα δικηγόρο ή το αρμόδιο Προξενείο). 

12.3. Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής, των ενδιαφερομένων, των διαγωνιζομένων και του αναδόχου θα 
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να 
διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων, στελεχών 
συμβούλων ή συνεργατών του με την Αναθέτουσα Αρχή, με διάθεση 
διερμηνέων.» 

Σε περίπτωση που υπεύθυνη δήλωση έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα από την 
Ελληνική, πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. Για το θέμα 
της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής βλ. απάντηση 1. 
 
Ερώτηση 4  
«Σύμφωνα με τα άρθρα 17.5, 17,6 και 17.7, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε 
εάν για την τεκμηρίωση των γνωστικών προσόντων και της εμπειρίας των στελεχών 
που απαρτίζουν την ομάδα έργου απαιτείται πέραν από την υποβολή των 
βιογραφικών σημειωμάτων και η υποβολή τωv τίτλων σπουδών τους (πτυχία) ή και 
κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό τεκμηρίωσης.»  
 
Απάντηση 4 
Ο τρόπος απόδειξης των γνωστικών προσόντων και της εμπειρίας των στελεχών της 
ομάδας έργου προβλέπεται ρητά στο άρθρο 17 της ∆ιακήρυξης. Το βιογραφικό 
σημείωμα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της ∆ιακήρυξης και δεν 
προβλέπεται η υποβολή τίτλων σπουδών. 
 
Ερώτηση 5 
«Σε περίπτωση όπου απαιτείται η υποβολή των τίτλων σπουδών τους (πτυχία), 
ενημερώστε μας εάν αυτά οφείλουν να είναι επικυρωμένα αντίγραφα ή μπορεί να 
είναι απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.»  
 
Απάντηση 5 
Βλ. παραπάνω απάντηση 4. 
 
Ερώτηση 6 
«Η συνεχόμενη αρίθμηση των σελίδων θα πρέπει να είναι ανά υποφάκελο ή θα 
πρέπει να είναι συνεχόμενη για όλη την προσφορά;» 
 
Απάντηση 6 
Είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων θέσουν τη συνεχή αρίθμηση της 
προσφοράς είτε συνολικά για όλους τους υποφακέλους είτε αρχίζοντας νέα για κάθε 
υποφάκελο.  
 
Ερώτηση 7 
«Σε περίπτωση υπεργολαβίας, η ∆ήλωση Συνεργασίας που ζητείται είναι απλή 
δήλωση σε επιστολόχαρτο της υπεργολάβου εταιρείας ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
ν.1599/86 ορισμού υπεργολάβου από τον προσφέροντα και Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
ν.1599/86 αποδοχής υπεργολαβίας της υπεργολάβου εταιρείας;» 
 
Απάντηση 7 
Στην παράγραφο 17.2 της ∆ιακήρυξης προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:  
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«….Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει 
υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, 
τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα στον οποίο 
θα αναφέρεται, για κάθε υπεργολάβο το μέρος (ή τα μέρη) του έργου τα οποία 
θα αναλάβει, συνοδευόμενο από δήλωση συνεργασίας του κάθε υπεργολάβου 
με την οποία αναλαμβάνει τη δέσμευση να υλοποιήσει το μέρος του έργου που 
αναφέρεται. 

Περιγραφή τμήματος Έργου που 
προτίθεται ο διαγωνιζόμενος να 

αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου 

Ημερομηνία ∆ήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   

   

 
Επί ποινή αποκλεισμού το τμήμα το οποίο προτίθεται ο ∆ιαγωνιζόμενος να 
αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους δεν θα πρέπει το υπερβαίνει το 25% του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 
Στην περίπτωση αυτή, εάν ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να 
προσκομιστούν και νομιμοποιητικά έγγραφα του υπεργολάβου από τα οποία 
προκύπτει ότι έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα και ποια πρόσωπα τον 
εκπροσωπούν έναντι τρίτων. ….» 

 
∆εν υπάρχει ειδική προϋπόθεση από τη ∆ιακήρυξη για τον τύπο που πρέπει να λάβει 
η δήλωση συνεργασίας του υπεργολάβου. Αυτονόητο είναι ότι από τη δήλωση 
συνεργασίας πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του υπεργολάβου και του 
υπογράφοντος, ότι ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπός (αν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο), το μέρος του έργου που θα υλοποιήσει και η βούλησή του να 
αναλάβει την υλοποίηση αυτή. 
 
Ερώτηση 8 
«Στο πακέτο εργασίας 5 (οργάνωση εργαστηρίων στελεχών επιχειρήσεων και 
δημόσιας διοίκησης) αναφέρεται ότι προβλέπεται η οργάνωση και η λειτουργία 17 
θεματικών εργαστηρίων (κύκλων συναντήσεων) καθώς επίσης και ότι ο ανάδοχος 
καλείται να υποβάλει στην προσφορά του συνολικό πλαίσιο οργάνωσης και 
λειτουργίας των εργαστηρίων και αναλυτικό κατάλογο παροχών και υπηρεσιών 
υποστήριξης της υλοποίησης τους. Επίσης αναφέρεται ότι για κάθε εργαστήριο ο 
ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτική πρόταση η οποία θα αποτελεί εξειδίκευση του 
ετήσιου προγράμματος εργαστηρίων και θα υλοποιείται ύστερα από έγκριση της 
αναθέτουσας αρχής. Με βάσει τα παραπάνω παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε 
για τα εξής:  α) αν οι παραπάνω απαιτήσεις αφορούν τον ανάδοχο ή αφορούν τον 
υποψήφιο ανάδοχο δηλαδή αν θα πρέπει να εξειδικευτούν στην τεχνική προσφορά 
του υποψήφιου αναδόχου ή αποτελούν αντικείμενο εξειδίκευσης στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου, β) αν ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα υλοποίησης των 
εργαστηρίων δηλαδή τα έξοδα που προκύπτουν από την υλοποίηση του ως άνω 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας αυτών και γ) στην περίπτωση που ο ανάδοχος 
επιβαρύνεται με τα έξοδα της περιπτώσεως (β) εάν τα έξοδα αυτά θα πρέπει να 
συμπεριληφθούν στην οικονομική προσφορά μέσω της προτεινόμενης τιμής ανά Α/Μ 
στον σχετικό πίνακα για το ΠΕ5.» 
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Απάντηση 8 
α) Οι απαιτήσεις που περιγράφονται στο πακέτο εργασίας 5, όπως και το σύνολο 
των απαιτήσεων που προβλέπονται στην προκήρυξη, αφορούν τους 
διαγωνιζόμενους και θα πρέπει να εξειδικευτούν στην  τεχνική προσφορά.  
 
β) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα υλοποίησης για το σύνολο των 
εργαστηρίων  
 
γ) Σύμφωνα με την παράγραφο 20.2  της ∆ιακήρυξης:  

«οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπομένων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, 
περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τρίτους (∆ημόσιο, 
Ασφαλιστικούς οργανισμούς, κ.λπ.), και του συνόλου των δαπανών 
ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχολεί».  

 
Τα έξοδα υλοποίησης του συνόλου των εργαστηρίων θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στην οικονομική προσφορά μέσω της προτεινόμενης τιμής ανά ανθρωπομήνα. 
 
 
______________  
Ιωάννης Κυριακού  
∆ιευθύνων Σύμβουλος 


