
Αθήνα,  19 Ιανουαρίου 2023

Α.Π.: 56588

Προς: Υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της από 12.12.2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο 
«Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης υπηρεσιών ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)».

Αντικείμενο : Απαντήσεις στις ερωτήσεις - αιτήματα διευκρινίσεων για 
την από 12.12.2022 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω 
των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης υπηρεσιών ελέγχου της Διυπηρεσιακής 
Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)».

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός Α/Α: 
178786) και στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ (www.hradf.gr), και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και 
απαντήσεις σε αιτήματα που υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα 
γνωστές σε όλους υποψηφίους Αναδόχους από την ημερομηνία 
δημοσίευσής τους.

Λίστα Διευκρινήσεων / ερωτημάτων και απαντήσεων - Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης υπηρεσιών ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)»

# Αναφορά 
Διακήρυξης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Παρ. 2.2.6.1 1)  Στην παρ. 2.2.6.1 Τεχνική Ικανότητα της διακήρυξης 
αναφέρεται: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει 
κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2019-2020-2021) 
τουλάχιστον πέντε (5) έργα που να καλύπτουν αθροιστικά 
το ποσό των 2.500.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. Το συμβατικό τίμημα του κάθε έργου θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. Τα έργα πρέπει να έχουν αντικείμενο συναφές με τις 

α) Ως ολοκληρωμένο έργο μπορεί να χαρακτηριστεί παραδοτέο ή μέρος 
έργου μιας ευρύτερης δράσης ή προγράμματος, το οποίο έχει αυτοτέλεια, 
έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί  και το αντικείμενο του οποίου καλύπτει 
πλήρως τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της 
παρ. 2.2.6.1 της διακήρυξης. 

β) Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 2.2.6.1 της διακήρυξης τα έργα 
πρέπει να έχουν υλοποιηθεί κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2019, 2020, 
2021) δεν μπορούν να γίνουν δεκτά έργα που έχουν ολοκληρωθεί εντός του 
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κατωτέρω υπηρεσίες και καλύπτουν το σύνολο αυτών : 
i. υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς με 
παρουσία στελεχών στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. 
ii. υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης σε δημόσιους φορείς 
με παρουσία στελεχών στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. 
iii. υπηρεσίες σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που να 
περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση 
έργου. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι παραπάνω 
ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη 
της ένωσης.
Σε περίπτωση συμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί από 
ένωση οικονομικών φορέων, λαμβάνεται υπόψη το τμήμα 
της σύμβασης που υλοποιήθηκε από τον προσφέροντα».

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι α) ως ολοκληρωμένο έργο 
μπορεί να χαρακτηριστεί παραδοτέο/ ή μέρος έργου, (ενός 
εν εξελίξει ευρύτερου έργου/ προγράμματος), το οποίο 
έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί και το αντικείμενο του 
οποίου καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 2.2.6.1 της 
διακήρυξης. Προς απόδειξη του ανωτέρω, θα υποβληθεί 
τεκμηριωτικό υλικό παραλαβής του συγκεκριμένου 
παραδοτέου/μέρους έργου και β) Λαμβάνονται υπόψη και 
έργα, ως περιγράφεται ανωτέρω, που έχουν ολοκληρωθεί 
εντός του 2022 δεδομένου ότι εμπίπτει στην τελευταία 
τριετία από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

2022. 



2. Παρ. 2.2.6.2 Στην παρ. 2.2.6.2 Επαγγελματική Ικανότητα –Σχήμα 
Διοίκησης της Σύμβασης /Ομάδα Έργου της διακήρυξης 
αναφέρεται: Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει 
να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και 
αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς το συντονισμό 
και τις γενικότερες απαιτήσεις του Έργου. Η προτεινόμενη 
από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να 
περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική του προσφορά ως 
ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την 
οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, το 
προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση 
του Έργου, το αντικείμενο και τον χρόνο απασχόλησής τους 
στο Έργο. Συγκεκριμένα απαιτείται, η ομάδα έργου να 
περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τριάντα (30) στελέχη 
διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας:
………».

Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι: α) Η κατηγορία στελέχους 
«Διοικητικής Υποστήριξης» με Ειδικότητα/Εκπαίδευση «ΤΕ 
με ειδικότητα στη Διοίκηση/ Λογιστικά» μπορεί να 
καλυφθεί από στέλεχος το οποίο διαθέτει ΠΕ εκπαίδευση, 
δεδομένου ότι η εκπαίδευση ΠΕ υπερκαλύπτει την 
εκπαίδευση ΤΕ, β) Η κατηγορία στελέχους «Τεχνικοί – 
Χειριστές 3d scanners» με Ειδικότητα/Εκπαίδευση «ΔΕ» 
μπορεί να καλυφθεί από στέλεχος το οποίο διαθέτει ΤΕ ή 
ΠΕ εκπαίδευση, δεδομένου ότι εκπαίδευση ΤΕ ή ΠΕ 
υπερκαλύπτουν την εκπαίδευση ΔΕ και γ) Η κατηγορία 
στελέχους «Τεχνικοί – Οδηγοί» με Ειδικότητα/Εκπαίδευση 
«ΔΕ» μπορεί να καλυφθεί από στέλεχος το οποίο διαθέτει 
ΤΕ ή ΠΕ εκπαίδευση, δεδομένου ότι εκπαίδευση ΤΕ ή ΠΕ 

Επιβεβαιώνεται ότι:  
α) Η κατηγορία στελέχους «Διοικητικής Υποστήριξης» με 
Ειδικότητα/Εκπαίδευση «ΤΕ με ειδικότητα στη Διοίκηση/ Λογιστικά» 
μπορεί να καλυφθεί από στέλεχος το οποίο διαθέτει ΠΕ εκπαίδευση,
β) Η κατηγορία στελέχους «Τεχνικοί – Χειριστές 3d scanners» με 
Ειδικότητα/Εκπαίδευση «ΔΕ» μπορεί να καλυφθεί από στέλεχος το οποίο 
διαθέτει ΤΕ ή ΠΕ εκπαίδευση
γ) Η κατηγορία στελέχους «Τεχνικοί – Οδηγοί» με Ειδικότητα/Εκπαίδευση 
«ΔΕ» μπορεί να καλυφθεί από στέλεχος το οποίο διαθέτει ΤΕ ή ΠΕ 
εκπαίδευση.



υπερκαλύπτουν την εκπαίδευση ΔΕ.
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