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Αθήνα,  04 Αυγούστου 2022 

Προς: Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 12.07.2022 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών «ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
(PMO) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΙΓΙΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

Σε περίπτωση που υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα για 
διευκρινίσεις μέχρι την προθεσμία που προβλέπεται στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, θα ακολουθήσουν 
πρόσθετες διευκρινίσεις που θα δημοσιευθούν από το 
ΤΑΙΠΕΔ μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. 

Αντικείμενο : Απαντήσεις : 
στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων στην από 
12.07.2022 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών «ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PMO) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΙΓΙΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», όπως έχει 
τροποποιηθεί ισχύει.  
 

 
Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται 
στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr), και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. 
Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που 
διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στον ιστότοπο 
του Ταμείου θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές 
σε όλους Ενδιαφερόμενους Αναδόχους από την ημερομηνία 
δημοσίευσής τους. 
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Λίστα Διευκρινήσεων / αιτημάτων - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ από 12.07.2022 Πρόσκλησης «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PMO) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΙΓΙΣ» ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1.  Άρθρο 17Α Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι 
αλληλεπικαλύπτονται οι εμπειρίες που ζητούνται για κάθε 
στέλεχος της Ομάδας Έργου κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 17A «Ειδικές Απαιτήσεις για την Τεχνική 
Προσφορά» της προαναφερόμενης Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών. 

Το Άρθρο 17Α ορίζει ότι [σ.σ. οι επιπλέον εμφάσεις 
δικές μας]  

«Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν και να 
υποβάλουν με την προσφορά τους προτεινόμενη ομάδα 
έργου (στο εξής η «Ομάδα Έργου»), η οποία θα 
διαρθρώνεται σε περαιτέρω (υπο)ομάδες εργασίας, 
κάθε μία από τις οποίες θα πρέπει να στελεχώνεται κατ’ 
ελάχιστον ως κάτωθι: […]» 

Ως εκ τούτου, οι προσφέροντες με την τεχνική 
προσφορά τους θα πρέπει να προτείνουν Ομάδα Έργου, 
η οποία θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις 
που ορίζονται στο Άρθρο 17Α της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών.  

2.  Παρ. 21.2.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 21.2.1 της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών αναφέρεται: « [….] Εφόσον ο τρίτος 
φορέας ή/και ο υπεργολάβος δεν έχει δυνατότητα 
ψηφιακής υπογραφής, το ΕΕΕΣ και η Υπεύθυνη Δήλωση 
περί Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων πρέπει να φέρει 
φυσική υπογραφή των προσώπων, που είναι σύμφωνα με 
την Διακήρυξη υπόχρεα να υπογράψουν, και η 
αυθεντικότητα/γνησιότητα αυτής (της υπογραφής) να 
βεβαιώνεται με κάποιον άλλο τρόπο (λ.χ. θεώρηση από 
ΚΕΠ, Αστυνομική Αρχή ή από αρμόδια αλλοδαπή αρχή ή 
συμβολαιογράφο του εξωτερικού με την ειδική 

Επιβεβαιώνουμε ότι η γνησιότητα της υπογραφής του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εντύπου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) (Τεύχος 
2 – Υπόδειγμα 1) και της Υπεύθυνης Δήλωσης περί Μη 
Σύγκρουσης Συμφερόντων (Τεύχος 2 – Υπόδειγμα 7) 
που υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 21.2.1 της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, από τρίτους 
οικονομικούς φορείς κατά την έννοια του Άρθρου 19 της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών ή/και πρόσωπα στα 
οποία ο διαγωνιζόμενος πρόκειται να αναθέσει τμήμα/-
τα της σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε 
ποσοστό που υπερβαίνει το 30% της αξίας της 
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

επισημείωση της Συμβάσεως της Xάγης - Apostille de la 
Haye κ.λπ.).» 
 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η 
αυθεντικότητα/γνησιότητα της υπογραφής των τρίτων 
φορέων ή/και υπεργολάβων που δεν έχουν δυνατότητα 
ψηφιακής υπογραφής μπορεί να βεβαιώνεται με ψηφιακή 
βεβαίωση εγγράφου μέσω gov.gr. 

σύμβασης (υπεργολάβοι), δύναται να βεβαιώνεται 
μέσω της εφαρμογής/υπηρεσίας «Ψηφιακή βεβαίωση 
εγγράφου» στον ιστότοπο gov.gr.  

3.  Παρ. 31.5.2.1 Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει 
δυνατότητα απόκλισης από την προβλεπόμενη διάρθρωση 
των ενοτήτων και υποενοτήτων της παραγράφου 31.5.2.1 
της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, με την 
προϋπόθεση ότι η νέα διάρθρωση θα περιλαμβάνει και θα 
καλύπτει κατ’ ελάχιστον το περιεχόμενο των εν λόγω 
ενοτήτων και υποενοτήτων, στις οποίες θα υπάρχει και 
αντίστοιχη παραπομπή κατά τα οριζόμενα στην 
Πρόσκληση. 

Στην διάταξη της παρ. 31.5.2 της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς, στην οποία ορίζεται το 
περιεχόμενο του (υπο)φακέλου Β (Τεχνική Προσφορά), 
προβλέπεται ότι [σ.σ. οι επιπλέον εμφάσεις δικές μας]  

«Έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο Β με την ένδειξη 
«Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται: 

31.5.2.1 Παρουσίαση του τρόπου και της μεθοδολογίας 
αντίληψης του αντικειμένου της σύμβασης και 
οργάνωσης του τρόπου παροχής των υπηρεσιών από 
τον προσφέροντα, η οποία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει και να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα εξής 
κεφάλαια και υποενότητες, ήτοι: […]»  

 

Από τη γραμματική διατύπωση του παραπάνω όρου 
συνάγεται ότι δεν απαιτείται από την Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφοράς συγκεκριμένη δομή, σειρά 
κατάταξης ή διάρθρωσης της παρουσίασης που 
προβλέπεται στην παρ. 31.5.2.1, αλλά τίθενται 
απαιτήσεις ως προς το ελάχιστο περιεχόμενο, 
κεφάλαια και υποενότητες αυτής, τα  οποία 
(ελάχιστο περιεχόμενο κεφαλαίων και υποενοτήτων) 
ορίζονται στην οικεία διάταξη της παρ. 31.5.2.1. 
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

4.  Άρθρο 2 Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει 
δυνατότητα απόκλισης από την προβλεπόμενη διάρθρωση 
των Πακέτων Εργασίας της παραγράφου 2 του 
Παραρτήματος IV της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, 
με την προϋπόθεση ότι η νέα διάρθρωση των Πακέτων 
Εργασίας θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον το σύνολο των 
αναφερόμενων δραστηριοτήτων εκάστου Πακέτου 
Εργασίας. 

Διευκρινίζεται ότι τα Πακέτα Εργασίας, όπως 
περιγράφονται στο Παράτημα IV της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών, αποτελούν μέρος του 
συμβατικού αντικειμένου και για το λόγο αυτό δεν 
επιτρέπεται απόκλιση.  

5.   Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 18 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς 
Πιστοποιητικά Διασφάλισης Ποιότητας (ή άλλο ισοδύναμο) 
δύναται να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς, χωρίς την ύπαρξη ειδικής 
αναφοράς στο πεδίο εφαρμογής Παροχής Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών σε Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, 
δεδομένου ότι αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσας Πρόσκλησης. 

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ή σε περίπτωση 
ένωσης, τουλάχιστον ένα από τα μέλη αυτής, οφείλουν 
να διαθέτουν σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς τους, τα αναφερόμενα στο Άρθρο 18 της 
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς 
πρότυπα/πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ή 
ισοδύναμα αυτών.  

 

Από τα προσκομισθησόμενα πιστοποιητικά 
διασφάλισης ποιότητας του Άρθρου 18 της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών, θα πρέπει να προκύπτει ότι  το 
πεδίο εφαρμογής αυτών περιλαμβάνει υπηρεσίες 
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, καθώς και 
Διαχείρισης Έργων. Τυχόν λεκτικές αποκλίσεις ως προς 
την περιγραφή του πεδίου εφαρμογής «Παροχή 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Στρατηγικό & 
Επιχειρησιακό Σχεδιασμό» θα αξιολογηθούν από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού του Ταμείου στο πλαίσιο 
εξέτασης της πλήρωσης των απαιτήσεων του Άρθρου 18 
της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.  
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

6.  Τεύχος 2 – 
Υπόδειγμα 2. 
Παρ. 22.3 

Στο Υπόδειγμα 2 «Δήλωση αποδοχής όρων της Πρόσκλησης 
και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57/17)» του Τεύχους 2 της Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς αναφέρεται ότι η εν λόγω δήλωση 
υπογράφεται κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον 
Διαχειριστή. 

 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι μπορεί 
εναλλακτικά να υπογραφεί από τον οριζόμενο από 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου νόμιμο εκπρόσωπο για 
τον εν λόγω διαγωνισμό. 

Επιβεβαιώνουμε ότι είναι δυνατή η υπογραφή της 
Δήλωσης αποδοχής όρων της Πρόσκλησης και 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας (L 57/17) του Υποδείγματος 2 του 
Τεύχους 2 από πρόσωπο που έχει καταλλήλως 
εξουσιοδοτηθεί από τον οικονομικό φορέα προς το 
σκοπό αυτό.  

 

Σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του Ταμείου και της Επιτροπής Διαγωνισμού 
να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού 
την προσκόμιση κάθε στοιχείου που κρίνει απαραίτητο 
για την επαλήθευση των στοιχείων και προϋποθέσεων 
της παρ. 22.3 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών 
και, εν προκειμένω, της συνδρομής της σχετικής 
εξουσίας  από το αρμόδιο όργανο του οικονομικού 
φορέα προς τον υπογράφοντα τη του Υποδείγματος 2 
του Τεύχους 2, καθώς και οποιουδήποτε άλλου 
εγγράφου της προσφοράς.  

 

 

7.   Τέλος, αιτούμαστε παράταση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την 12.09.2022, 
διότι λόγω του μεγέθους, της πολυπλοκότητας, της 
σοβαρότητας του αντικειμένου του ανωτέρω έργου, των 
ιδιαίτερων απαιτήσεων της Πρόσκλησης, καθώς και του 
αναγκαίου χρόνου που απαιτείται για τη διαμόρφωση του 
κατάλληλου σχήματος ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών 

Το αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών δεν γίνεται δεκτό.  
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# Αναφορά 
Πρόσκλησης 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

φορέων, η τιθέμενη προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, λαμβανομένων υπόψη και των θερινών 
διακοπών, δεν είναι επαρκής για τη σύνταξη από τους 
διαγωνιζόμενους μίας ολοκληρωμένης, εμπεριστατωμένης 
και ορθής προσφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ως 
άνω Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. 

 


