
 
 

Σελίδα 1 από 6 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2016 
 

Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 01/2016 με κριτήριο κατακύρωσης  
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την εκτέλεση του έργου:  

“ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
Αναρτώνται σήμερα στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ ως Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
διακήρυξης, οι διευκρινήσεις επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν παραδεκτά μέχρι σήμερα. Διευκρινήσεις 
σε ερωτήματα που δεν υποβλήθηκαν στη γλώσσα του Διαγωνισμού (Ελληνική) ή ήταν ασαφή ή αόριστα 
δεν παρέχονται. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 
(ακριβής αποτύπωση, όπως τέθηκε από τον 

ενδιαφερόμενο) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
(η απάντηση στο ερώτημα σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην προκήρυξη και με αναφορά στο 
οικείο Άρθρο )  

Είμαστε ΚεΔιΒιΜ1 και ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε 
στο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ανέργων νέων 18-
24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ποιες είναι οι ενέργειες 
στις οποίες πρέπει να προχωρήσουμε ως Κέντρο 
προκειμένου να ενταθούμε στο Πρόγραμμα? 

Βλ. άρθρο 10 παρ. 2 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της 
διακήρυξης. 

Η εταιρεία μας xxxxxxxxxxx: 
1. δεν είναι υπόχρεη στην δημοσίευση Ισολογισμού 
2. Δεν έχει κάνει την φορολογική δήλωση Ε3 για το έτος 
2015 
Άρα η υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλει αφορά τις 
κλεισμένες χρήσης για τα έτη 2012, 2013 και 2014, μια που 
δεν υπάρχει κάποιο επίσημο φορολογικό στοιχείο για το 
2015? 
 

Ισχύει ο όρος του άρθρου 13 περ. ΙΙΙ παρ. 3 κατά τον 
οποίο:  
«Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται 
στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του 
ύψους του συνολικού κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια 
των τριών (3) τελευταίων ετών. Στην παραπάνω οφείλει 
να αναφέρεται και ο λόγος για τον οποίο ο υποψήφιος 
δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών (πχ. διάταξη 
νόμου, κ.λπ.)»  
Εννοείται ότι εφόσον κατά την ημέρα κατάθεσης της 
προσφοράς ο κύκλος εργασιών για το έτος 2015 είναι 
γνωστός στην εταιρία που νομίμως δεν έχει υποβάλει 
φορολογική δήλωση και δεν υποχρεούται σε έκδοση 
ισολογισμού, μπορεί να περιληφθεί στην υπεύθυνη 
δήλωση. 

Άρθρο 13 παράγραφος IV. 2 
Επίκληση δάνειας οικονομικής επάρκειας 
Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ οι 
διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της συνδρομής της 
οικονομικής επάρκειας όπως αυτή ζητείται στο άρθρο 12 
μπορεί να 
στηρίζονται στις οικονομικές ικανότητες τρίτων φορέων 
που δεν μετέχουν στην προσφορά, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. 
Ο τρίτος φορέας πρέπει να είναι ΚΔΒΜ - ΚΕΚ ή μπορεί να 
είναι οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ακριβώς την ίδια 
εταιρική σύνθεση με το ΚΕΚ. 

Βλ. άρθρο 13 περ. ΙV παρ. 2 κατά την οποία:  
«Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 2 της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ οι διαγωνιζόμενοι για την απόδειξη της 
συνδρομής της οικονομικής επάρκειας όπως αυτή ζητείται 
στο άρθρο 12 μπορεί να στηρίζονται στις οικονομικές 
ικανότητες τρίτων φορέων που δεν μετέχουν στην 
προσφορά, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 
με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
αποδεικνύουν στην Αναθέτουσα Αρχή ότι έχουν στη 
διάθεσή τους, τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους με 
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών. Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος 
φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση κάθε 
αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά…». 
Επομένως, πέραν των παραπάνω δεν τίθενται άλλα 
κριτήρια από τις παραπάνω διατάξεις της διακήρυξης. 

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν θα μπορούν να 
συμμετέχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων 18 - 24 
ΚΔΒΜ2 ως πάροχοι κατάρτισης. 
Αν όχι, σε ποιες δομές θα υλοποιηθούν τα προγράμματα; 

Βλ. άρθρο 10 παρ. 2 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της 
διακήρυξης. ΚΔΒΜ2 μπορούν λοιπόν να συμμετέχουν 
εφόσον πληρούν και όλους τους υπόλοιπους όρους της 
διακήρυξης. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 
(ακριβής αποτύπωση, όπως τέθηκε από τον 

ενδιαφερόμενο) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
(η απάντηση στο ερώτημα σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην προκήρυξη και με αναφορά στο 
οικείο Άρθρο )  

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν θα επιλεγεί ένας φορέας 
κατάρτισης ή περισσότεροι για την υλοποίηση της δράσης. 

Βλ. άρθρο 8 «ΟΡΙΣΜΟΙ» της διακήρυξης, όπου 
αναφέρεται : «Έργο: Το Πρόγραμμα θεωρητικής 
κατάρτισης, πιστοποίησης και εποπτεία πρακτικής με 
ωφελούμενους 2.000 άνεργους νέους 18-24 ετών. Το 
Πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων με 
τη διακήρυξη υπηρεσιών για το σύνολο των 
ωφελουμένων. Προσφορές για μέρος των ζητουμένων 
υπηρεσιών και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται.» και  
«Ανάδοχος: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί να συνάψει 
Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για την παροχή των 
ζητουμένων υπηρεσιών σύμφωνα με τον τρόπο και τη 
διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος». 
Επομένως ένας Ανάδοχος (που θα συμμετέχει με τη νομική 
μορφή που ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 1, 3 και 4 της 
Διακήρυξης) θα επιλεγεί. 

Σχετικά με τους ισολογισμούς των 3 τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων, εννοείτε και τη χρήση του 2015;  

Οι ισολογισμοί των 3 τελευταίων διαχειριστικών 
χρήσεων, που έχουν κατά νόμο δημοσιευτεί. 
Εάν παρότι υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης 
ισολογισμού αλλά δεν έχει ακόμα παρέλθει η προθεσμία 
της και κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς ο 
κύκλος εργασιών για το έτος 2015 είναι γνωστός στην 
εταιρία που νομίμως δεν έχει υποβάλει φορολογική 
δήλωση, ο κύκλος εργασιών για το έτος 2015 μπορεί να 
περιληφθεί σε υπεύθυνη δήλωση. 

Διαθέτω Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με 
πρόσβαση για ΑΜΕΑ αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ. 
 
Για να πάρω αυτή την άδεια δεν χρειάζεται από τον ΕΟΠΠΕΠ 
η πολεοδομική άδεια της Δομής να είναι χρήση 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ. 
 
Για συμμετοχή όμως στο διαγωνισμό, αυτό το απαιτείται 
εσείς. Ρωτάω λοιπόν: 
 
1) Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να είναι επιλέξιμη δομή, η 
οποία στερείται την άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου, όντας 
μόνο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 με πρόσβαση 
για ΑΜΕΑ; 
2) Αν τελικά είναι απαραίτητη η χρήση εκπαιδευτηρίου και 
καταθέσω τώρα στην πολεοδομία φάκελο αλλαγής χρήσης 
και δεν ολοκληρωθεί η αλλαγή μέχρι την ημερομηνία 
λήξης των προσφορών, θα μπορέσει να γίνει δεκτή από 
εσάς μια βεβαίωση υποβολής αίτησης αλλαγής; 

Κατά ρητό όρο της διακήρυξης οι δομές, που θα 
χρησιμοποιηθούν, πρέπει να διαθέτουν μεταξύ άλλων 
ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου 
(άρθρο 6 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 27 παρ. 6 και 
άρθρο 42 παρ. Ε). Δομές χωρίς τέτοια άδεια δεν μπορούν 
λοιπόν να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση του έργου. 
Σημειώνεται ότι τα απαιτούμενα συμφωνητικά μίσθωσης 
ή παραχώρησης των Δομών όπως και όλα τα αναγκαία 
πιστοποιητικά για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές 
που τίθενται θα τα προσκομίσει ο Ανάδοχος κατά την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
 

Μπορεί ένας φορέας που θα υποβάλλει αίτηση μόνος του 
ή σε κοινοπραξία, μπορεί να διαθέσει δάνεια 
επαγγελματική ικανότητα σε άλλο σχήμα; 

Όχι διότι όπως ρητά ορίζεται στο διακήρυξη (και στο 
νόμο) κάθε τρίτος «μη μετέχων στην προσφορά» μπορεί 
να προσφέρει δάνεια εμπειρία (άρθ. 13 περ. IV παρ. 1) 
.Επιπλέον το άρθρο 10 παρ. 5 της διακήρυξης που 
αναφέρεται στους υποψήφιους και στο δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό ρητά ορίζει ότι κανένας 
υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε 
περισσότερες της μιας προσφορές στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού άλλως απορρίπτονται όλες. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 
(ακριβής αποτύπωση, όπως τέθηκε από τον 

ενδιαφερόμενο) 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
(η απάντηση στο ερώτημα σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην προκήρυξη και με αναφορά στο 
οικείο Άρθρο )  

Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 01/2016 πρόσκληση, 
παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στα παρακάτω 
ερωτήματα: 
1. Σε περίπτωση ένωσης/Κοινοπραξίας η εγγυητική 
επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να εκδοθεί από όλα τα 
μέλη ή από ένα μέλος αρκεί; 
2. Τα προσύμφωνα συνεργασίας με άλλες δομές θα πρέπει 
να κατατεθούν με την υποβολή της προσφοράς; 
 

Ως προς το υπ’ αριθμ. 1 ερώτημα, βλ. άρθρο 13 Ι. Α παρ. 
1 κατά το οποίο «Γ. Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας 
η εγγυητική πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων των μελών 
της και να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας από τη συμμετοχή 
τους στο διαγωνισμό. 
Δ. Το ανωτέρω, αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία 
είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών 
επιστολών. Κάθε μία όμως από αυτές σε περίπτωση 
ένωσης/ κοινοπραξίας πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων 
των μελών της, τα οποία πρέπει να κατονομάζονται και να 
αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 
της ένωσης/ κοινοπραξίας από την συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό». Συνεπώς η έκδοση μίας ή περισσοτέρων 
εγγυητικών επιστολών πρέπει να γίνει αυστηρά κατά τον 
παραπάνω αναφερόμενο τρόπο και όρους. 
Ως προς το υπ’ αριθμ. 2 ερώτημα τα έγγραφα, που 
κατατίθενται με την υποβολή της προσφοράς σε σχέση με 
τη δάνεια εμπειρία και σε σχέση με τη χρήση δομών με 
μίσθωση ή κατά παραχώρηση ορίζονται στα άρθρα: 13 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 27 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ παρ. 6 και 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

Διευκρινήσεις ως προς τα δικαιολογητικά. Στη διακήρυξη 
αναγράφεται ότι χρειάζονται δικαιολογητικά όπως 1) 
απόσπασμα ποινικού μητρώου … 2) Πιστοποιητικό από το 
οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Όσον 
αφορά το Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης το χρειάζεστε και για την 
εταιρεία την ίδια, αλλά και για τον νόμιμο εκπρόσωπο (ως 
άτομο)? 

Το Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη κήρυξης σε 
διαδικασία πτώχευσης υποβάλλεται για τον υποψήφιο 
Ανάδοχο (άρθρο 14) στον οποίο έχει κατακυρωθεί το 
Έργο, προκειμένου να υπογράψει τη Σύμβαση. Στο άρθρο 
αυτό και ανάλογα με τη νομική μορφή του Αναδόχου 
καθορίζονται και τα αναγκαία πιστοποιητικά μεταξύ των 
οποίων και της πτώχευσης. 

Το παράρτημά μας στην πόλη των Ιωαννίνων έχει 
πιστοποιηθεί σαν ΚΔΒΜ2 χωρίς να απαιτείται 
πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου. Πρόκειται για 
κτίριο ανεγερθέν βάσει οικοδομικής άδειας πριν την ισχύ 
των διατάξεων του ΓΟΚ 85. Στα υφιστάμενα κτίρια πριν την 
ισχύ του άρθρου 5 του ΓΟΚ 85, δεν υπήρχε η υποχρέωση 
έκδοσης άδειας για την αλλαγή της χρήσης. Για την 
πιστοποίηση του από τον ΕΟΠΠΕΠ, το 2015, απαιτήθηκε η 
βεβαίωση αρμόδιου δημόσιου φορέα ότι ο χώρος 
λειτουργούσε αποδεδειγμένα, ως επαγγελματικός χώρος 
εκπαιδευτηρίου (Εγκύκλιος ΔΟΚ Εγγρ-34837/10-4-92& 
Εγγρ-15525/6-7-94). Αντί της πολεοδομικής άδειας χρήσης 
εκπαιδευτηρίου θα μπορούσαμε να προσκομίσουμε την 
βεβαίωση αυτή; 

Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 της διακήρυξης απαιτείται «Οι 
δομές που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο 
προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης της παρούσας πρέπει να 
….διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια 
εκπαιδευτηρίου». 
Συνεπώς, είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης του 
αρμόδιου δημόσιου φορέα ότι ο χώρος λειτουργούσε 
αποδεδειγμένα, ως επαγγελματικός χώρος 
εκπαιδευτηρίου εφόσον τεκμηριώνεται με την προσφορά 
ότι είναι ισοδύναμη με πολεοδομική άδεια χρήσης 
εκπαιδευτηρίου κατά την Εγκύκλιο ΔΟΚ Εγγρ-34837/10-
4-92& Εγγρ-15525/6-7-94, μαζί με τη σχετική πιστοποίηση 
ΕΟΠΠΕΠ. 
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Στο άρθρο 12 παρ.2 α και 2 β αναφέρεται : Ο υποψήφιος ή 
σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον 
μέλος της πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και 
προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον: -  
Α) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης προϋπολογισμού, που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται 
σε ποσό 600.000,00 € -  
Β) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης και πιστοποίησης  
Τα ανωτέρω έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός των 
τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία 
ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης 
/πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου, που εκδίδει η 
Αναθέτουσα Αρχή / αποδέκτης. Η απόδειξη της συνδρομής 
αυτής της προϋπόθεσης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 13 III. Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης 
καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.  
Το ΚΕΚ Practica έχει υλοποιήσει την τελευταία πενταετία 
υποέργο ποσού 1.329.000,00€ για το οποίο 
αποπληρωθήκαμε τον Δεκέμβριο του 2015. Η Αναθέτουσα 
Αρχή (Υπουργείο Εργασίας) δεν έχει προβεί στις διαδικασίες 
για την έκδοση των βεβαιώσεων οριστικής παραλαβής. Αντί 
αυτών θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και να 
προσκομίσουμε μια βεβαίωση από την Αναθέτουσα Αρχή 
με το τελικό ύψος του προϋπολογισμού και τις 
ανθρωποώρες που υλοποιήθηκαν; Τα ίδια ισχύουν και για 
την περίπτωση Β 

Βλ. άρθρο 13 ΙΙΙ παρ. 1, όπου ορίζονται τα μέσα 
απόδειξης ως εξής: «1. Για την απόδειξη του κριτηρίου 
της παρ. 2 του άρθρου 12: α….. β….. γ. Πιστοποιητικό/ 
βεβαίωση παραλαβής και ειδικότερα: - αν ο αποδέκτης 
των υπηρεσιών είναι φορέας του δημόσιου ή του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα (Αναθέτουσα Αρχή), η 
παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται με 
σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
το οποίο έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή».  
Επομένως η ολοκλήρωση τέτοιου έργου θα πρέπει να 
αποδεικνύεται από τα παραπάνω έγγραφα που μπορεί να 
εκδώσει η Αναθέτουσα Αρχή για να βεβαιώσει/ 
πιστοποιήσει την παραλαβή του έργου το οποίο έχει 
αποπληρώσει ήδη σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης μαζί της. 
Σημειώνεται ότι οι όροι της διακήρυξης δεσμεύουν την 
Αναθέτουσα Αρχή, βάσει των Αρχών του ανταγωνισμού, 
της ίσης μεταχείρισης και της τυπικότητας. 

1. Ποιο είναι το Προφίλ των εκπαιδευόμενων στα 5 
θεματικά πεδία; 

2. Υπάρχουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 
περιγράμματα για τα 5 θεματικά πεδία; 

3. Η Αίτηση Συμμετοχής κατατίθεται με την 
προσφορά ή νωρίτερα; 

4. Θα πρέπει το βιβλίο Μετόχων της εταιρίας να 
κατατεθεί 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς ή ταυτόχρονα με την υποβολή 
της προσφοράς; 

5. Ο κύκλος εργασιών που ζητάει μέσο όρο των 3 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή 
μεγαλύτερο από 1.000.000 € θα πρέπει να 
καλύπτεται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 
ή από όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας; 

 

Επί του 1ου και 2ου ερωτήματος: Σύμφωνα με το άρθρο 
6 της Διακήρυξης τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στις 
ειδικότητες που περιγράφονται στο άρθρο 29 και είναι: 
 Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων 
(Computer & Network Technician) 
 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist) 
 Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & 
Mobile apps Specialist) 
 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database 
Developer) 
 Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT 
Security Specialist). 
 
Επί του 3ου ερωτήματος:  
Σύμφωνα με το άρθρο 13 και 13 παρ. Ι. 2 της 
Διακήρυξης: «Οι υποψήφιοι οφείλουν, επί ποινή 
αποκλεισμού, να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 
τους, στον φάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” τα 
οριζόμενα, στις επόμενες παραγράφους I, II, III και αν 
συντρέχει περίπτωση IV, έγγραφα με το περιεχόμενο, που 
ορίζεται για κάθε ένα από αυτά. Η μη προσκόμιση ή η μη 
προσήκουσα προσκόμιση των παραπάνω επάγεται την 
απόρριψη της προσφοράς.  
2. Αίτηση συμμετοχής: Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει 
αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τη μορφή 
επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του. Η 
αίτηση, αν ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, 
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και σε 
περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας από τον κοινό 
εκπρόσωπο που ορίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
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για το σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην ένωση/ 
κοινοπραξία ή από τους εκπροσώπους όλων των μελών. 
Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά και τα πλήρη 
στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου, αριθμός fax, e-mail, κ.λπ.) του αντίκλητου, 
που ορίζει ο υποψήφιος». 
 
Επί του 4ου ερωτήματος:  
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. ΙΙ. β της Διακήρυξης: 
«Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της 
υποψήφιας εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους 
της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της 
υποψηφιότητας…» Σε συνδυασμό με το παραπάνω 
άρθρο 13 καθίσταται σαφές ότι είναι από τα στοιχεία που 
κατατίθεται μαζί τη προσφορά. 
 
Επί του 5ου ερωτήματος: Το άρθρο 12 παρ. 3 της 
διακήρυξης ορίζει ότι: «Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μέσο 
όρο κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων 
διαχειριστικών χρήσεων, για τις οποίες έχουν δημοσιευθεί 
ισολογισμοί ίσο ή μεγαλύτερο από 1.000.000,00 €.» 
χωρίς άλλη διάκριση. 

Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε μια Κοινοπραξία/ ένωση 5 
εταίρων τότε η έννοια της οικονομικής επάρκειας του 
1.000.000,00 € σε ποια περίπτωση θα είναι ορθή: 

1. Όταν και τα πέντε μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης 
έχουν μέσο όρο εργασιών κατ’ έτος 1.000.000,00 
€ ήτοι συνολικά η κοινοπραξία/ένωση 
τουλάχιστον 5.000.000€ κατ’ έτος. 

2. Όταν τουλάχιστον ένα από τα μέλη της 
κοινοπραξίας ένωσης έχει έχουν μέσο όρο 
εργασιών κατ’ έτος 1.000.000,00 € ήτοι συνολικά 
η κοινοπραξία/ένωση τουλάχιστον 1.000.000€ 
κατ’ έτος. 

3. Όταν αθροιστικά τα πέντε μέλη της 
κοινοπραξίας/ένωσης έχει έχουν μέσο όρο 
εργασιών κατ’ έτος που αθροίζει στο 
1.000.000,00 € ήτοι κάθε μέλος της 
κοινοπραξίας/ένωσης έχει  τουλάχιστον 
200.000€ κατ’ έτος ή ο ένας έχει 100.000€,ο 
δεύτερος 300.000€ ο τρίτος 100.000€ ο τέταρτος 
και ο πέμπτος από 250.000€ . 

4. Όταν και τα πέντε μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης 
έχουν μέσο όρο εργασιών κατ’ έτος 1.000.000,00 
€ ήτοι συνολικά η κοινοπραξία/ένωση 
τουλάχιστον 1.000.000€ κατ’ έτος ( το άθροισμα 
των επιμέρους ισολογισμών του κάθε εταίρου). 

Κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 «Σε 
περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας η παραπάνω 
προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από 
όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας». 
Επομένως ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών 
τελευταίων ετών που να ισούται η να είναι μεγαλύτερος 
από 1.000.000 € αφορά αθροιστικά σε όλα τα μέλη 
ένωσης/ κοινοπραξίας χωρίς άλλη διάκριση.  

Σε περίπτωση κοινοπραξίας όλοι οι κοινοπράκτες θα πρέπει 
αθροιστικά να έχουν το ποσό των 600.000€ ή ο καθε ένας 
ξεχωριστά 

Κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 της 
Διακήρυξης «Ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης/ 
κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να έχει 
προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση 
τουλάχιστον…»  
Επομένως τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης/ 
κοινοπραξίας πρέπει να πληροί αυτόν τον όρο. 
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1) Στην σελ.27 αναφέρεται ότι: Ο υποψήφιος ή σε 
περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος 
της πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα 
ολοκλήρωση τουλάχιστον: α. ενός (1) έργου 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
προϋπολογισμού, που κατ’ ελάχιστον ανέρχεται σε ποσό 
600.000,00 € και β. ενός (1) έργου συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης. 
Το ερώτημα είναι αν συμπεριλαμβάνονται στα έργα που 
αναφέρεται τα προγράμματα Voucher και αν όχι σε ποιά 
έργα αναφέρεστε; 
 
2) Εάν ως Πάροχοι έχουμε αναλάβει προγράμματα που 
έχουν υλοποιηθεί σε διαφορετικές φάσεις υπολογίζεται 
αθροιστικά το ποσό του έργου ή κάθε φάση του έργου 
μεμονωμένα; (π.χ. όπως υλοποιήθηκε το έργο EΚΟ 
ΑΜΕΑ) 

Ως προς τα 1ο ερώτημα, εάν προγράμματα Voucher, 
σύμφωνα και με την ενότητα 3 της Διακήρυξης 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ), εμπίπτουν στην έννοια των έργων α) 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης 
προϋπολογισμού, που κατ’ ελάχιστον ανέρχονται σε 
ποσό 600.000,00 € και β) συνεχιζόμενης επαγγελματικής 
κατάρτισης και πιστοποίησης, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 
πρέπει να προσκομίσει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία 
κατά την κατάθεση της προσφοράς του.  
Ως προς το 2ο ερώτημα, τα άρθρα 12 και 13 παρ. ΙΙΙ. 1 της 
διακήρυξης αναφέρουν ρητά ως προϋπόθεση 
συμμετοχής την ολοκλήρωση από τον υποψήφιο έργου 
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. 

Τι ακριβώς ισχύει σε ότι αφορά το πρόγραμμα 
επαγγελματικής κατάρτισης. 

1. Οι θεματικές ενότητες θα μας δωθούν από εσάς ή θα τις 
διαμορφώσουμε εμείς βάση των επαγγελματικών 
περιγραμμάτων όπου αυτά υπάρχουν; 

2. Αν οι θεματικές ενότητες και υποενότητες επιλεγούν 
από εμάς και με δεδομένο ότι δεν το ζητάει κάπου 
ξεκάθαρα στην τεχνική προσφορά, θα πρέπει να τις 
αναφέρουμε στην τεχνική προσφορά; και αν ναι, σε ποιο 
κεφάλαιο αυτής; 

 

Βλ. άρθρο 29. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, άρθρο 30. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της 
διακήρυξης. 
Επίσης, στο ΜΕΡΟΣ Γ΄, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, άρθρο 42. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παρ. B. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι 
και Τεχνικές: Ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τις 
εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που θα 
χρησιμοποιηθούν, οι οποίες θα πρέπει να έχουν 
συνάφεια με τις ανάγκες των ωφελουμένων και το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης 
αποσκοπώντας στη βέλτιστη μαθησιακή υποστήριξη των 
ωφελουμένων. 
Επομένως, ο ανάδοχος υποβάλλει με την τεχνική 
προσφορά τα προβλεπόμενα στην παραπάνω διάταξη 
στοιχεία με τις ειδικότητες που προβλέπονται στη 
διακήρυξη. 

 


