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Σε απάντηση νομίμως και εμπροθέσμως τεθέντων ερωτημάτων παρέχονται οι παρακάτω 
διευκρινίσεις/απαντήσεις.

Ερώτημα 1:

Στην παρ. 2.2.6 της οικείας διακήρυξης αναφέρεται: ‘’Η συνολική καθαρή συμβατική αξία των παραπάνω 
έργων πρέπει να ανέρχεται σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το 100% της παρούσας σύμβασης’’ 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν απαιτείται καθένα από τα τρία (3) έργα να έχει συμβατική αξία 
ίση με το εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης ή αν απαιτείται και τα 
τρία έργα σωρευτικά να έχουν συμβατική αξία που ισούται με το εκατό τοις εκατό (100%) του 
προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης.
Απάντηση:
Η συνολική καθαρή συμβατική αξία αναφέρεται στο σύνολο των έργων που θα επικαλεστεί ο υποψήφιος 
ανάδοχος για την κάλυψη του παρόντος κριτηρίου. Τα σχετικά έργα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία 
και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την καθαρή συμβατική αξία καθενός.

Ερώτημα 2
Στην παρ. 2.2.6 της οικείας διακήρυξης αναφέρεται: ‘’Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021) τουλάχιστον τρία (3) έργα…’’. 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν γίνονται δεκτά και έργα που υλοποιήθηκαν και κατά το τρέχον 
έτος.  

Απάντηση:

Γίνονται δεκτά και έργα που υλοποιήθηκαν και κατά το τρέχον έτος εφόσον έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 
υποβολή της προσφοράς.

Ερώτημα 3:

Στην παρ. 2.2.6.Β αναφέρεται ότι: ‘’Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει Ομάδα Έργου θα 
αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη και συγκεκριμένα:…’’, ενώ από την ανάλυση των απαιτούμενων 
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θέσεων της Ομάδας Έργου προκύπτει ότι η Ομάδα Έργου πρέπει να αποτελείται από 4 μέλη και ειδικότερα 
έναν Υπεύθυνο έργου, 2 ειδικούς κοινωνικών δικτυών (social media planning experts) και ένα μέλος της 
ομάδας έργου. 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε ποιο είναι το ορθό.

 Απάντηση:

Το ορθό είναι τέσσερα (4) μέλη.

Ερώτημα 4:

Στην παρ. 2.2.6.Β αναφέρεται ότι: ‘’Η στελέχωση της ομάδας έργου αποτυπώνεται σύμφωνα με το σχετικό 
πίνακα II του Παραρτήματος III της παρούσας και για την απόδειξη των παραπάνω υποβάλλονται 
βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του ίδιου 
Παραρτήματος’’, ενώ αμέσως παρακάτω αναφέρεται ότι: ‘’Κατά την υποβολή της προσφοράς δεν απαιτείται 
η προσκόμιση παραστατικών για την απόδειξη πλήρωσης του παρόντος κριτηρίου. Τα σχετικά παραστατικά 
υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά τη διαδικασία κατακύρωσης’.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται να προσκομιστούν 
τα αναλυτικά βιογραφικά της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα ή αν αυτά υποβάλλονται 
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο στάδιο κατακύρωσης μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο.  
Απάντηση:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.2.6.Β. της διακήρυξης ‘’Κατά την υποβολή της προσφοράς δεν απαιτείται η 
προσκόμιση παραστατικών για την απόδειξη πλήρωσης του παρόντος κριτηρίου. Τα σχετικά παραστατικά 
υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά τη διαδικασία κατακύρωσης»
και
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα» της διακήρυξης: «Α. Για την απόδειξη της μη 
συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά 
τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 
ΜΟΝΟ από τον προσωρινό ανάδοχο.»
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα βιογραφικά σημειώματα δεν απαιτείται να προσκομιστούν κατά την 
υποβολή της προσφοράς.

Ερώτημα 5:

Στην παράγραφο 2.2.8.1. αναφέρεται ότι : ‘’Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην Ομάδα Έργου συνεργατών 
που δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον προσφέροντα δεν συνιστά στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
εφόσον: 
• ο υποψήφιος οικονομικός φορέας ή ένωση πληροί αυτοτελώς τις απαιτήσεις του σημείου 2.2.5.Α ανωτέρω  
• υπάρχει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς συμφωνητικό με τον εξωτερικό συνεργάτη ή δήλωση 

του δεύτερου για συνεργασία με τον προσφέροντα για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Το 
σχετικό έγγραφο θα πρέπει να φέρει ψηφιακή σήμανση από την οποία να προκύπτει αδιαμφισβήτητα ο 
χρόνος υπογραφής του’’. 

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι: α) σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη που συμμετέχει στην 
Ομάδα Έργου εκείνος δεν υποχρεούται να υποβάλλει ΕΕΕΣ, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και 
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τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, και β) το συμφωνητικό ή δήλωση του εξωτερικού συνεργάτη αρκεί 
να φέρει ηλεκτρονική υπογραφή μέσω gov.gr και δεν απαιτείται προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή.  

Απάντηση:
α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.2.9 «Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής» της διακήρυξης:
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να 
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ).
Εφόσον δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων δεν υπάρχει ανάλογη υποχρέωση.

β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.2.9.2.Β4 της διακήρυξης:
«Για τους εξωτερικούς συνεργάτες, συμφωνητικό ή δήλωση του μέλους για συνεργασία με τον προσφέροντα 
για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Το σχετικό 
έγγραφο θα πρέπει να φέρει ψηφιακή σήμανση από την οποία να προκύπτει αδιαμφισβήτητα ο χρόνος 
υπογραφής του.»
Η διακήρυξη αναφέρεται σε έγκυρη ψηφιακή σήμανση και όχι απαραίτητα σε προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή.

Ερώτημα 6:
Στην παράγραφο 1.6 σελ. 11 της διακήρυξης αναφέρει ως Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 160073 αντί του 
ορθού 161252

Απάντηση:

Ο ορθός συστημικός αριθμός είναι αυτός με τον οποίο η διακήρυξη δημοσιεύτηκε και είναι ενεργή στο 
ΕΣΗΔΗΣ, δηλ. 161252.

Ερώτημα 7:
Στην παράγραφο 2.2.9.2. περ. Β.4 αναφέρεται ότι για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 
2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση κάθε ενός από τα μέλη της Ομάδας Έργου. 
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η υπεύθυνη δήλωση των μελών της ομάδας έργου δεν 
απαιτείται να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του κάθε μέλους, αλλά αρκεί αυτή να είναι 
χειρόγραφα υπογεγραμμένη από το κάθε μέλος χωρίς να φέρει γνήσιο της υπογραφής.

Απάντηση:

Η υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Αν είναι χειρόγραφα 
υπογεγραμμένη χρειάζεται να φέρει «γνήσιο υπογραφής». Εναλλακτικά μπορεί να εκδίδεται από το gov.gr.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΙΩΤΗ


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Ημ. Πρωτοκόλλου: 31/05/2022
Α. Π.: 1210
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-05-31T15:45:50+0300
	OLGA KARAGEORGIOU




