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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων επί της  προκήρυξης  με αρ. πρωτ. 1820/21-12-

2016 και με θέμα: Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων για τις μελέτες των 

υποέργων 3, 4 και 5 της Πράξης με τίτλο: «Εξειδικευμένη υποστήριξης του 

Μηχανισμού – Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων» και με Κωδ. 

ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».   

ΣΧΕΤ.: Τα ερωτήματα από υποψήφιο ανάδοχο για παροχή διευκρινήσεων 

 

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ  του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχει συμπληρωματικές 

πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της ανωτέρω προκήρυξης, 

απαντώντας συγκεντρωτικά στα ερωτήματα που τέθηκαν εγγράφως έως τις 5-01-

2017. 

Ειδικότερα: 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: 

Εάν το ποσοστό της σύμβασης που θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη 

υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, διευκρινίστε μας τα 

κάτωθι: 

α) Σε ποιο μέρος του ΤΕΥΔ (παράρτημα ΙΙ) της προκήρυξης συμπληρώνει ο 

υποψήφιος ανάδοχος τους εξωτερικούς συνεργάτες και  

β) Ποια μέρη του ΤΕΥΔ (παράρτημα ΙΙ) της προκήρυξης συμπληρώνει ο 

εξωτερικός συνεργάτης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

α) Εφόσον το ποσοστό της σύμβασης που θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη 

υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης και εάν: 
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i) ο υποψήφιος ανάδοχος στηρίζεται στις ικανότητες του εξωτερικού 

συνεργάτη για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του, 

τότε θα πρέπει να συμπληρώσει ανάλογα το Μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 

«Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων Φορέων»  

ii) ο υποψήφιος ανάδοχος δεν στηρίζεται στις ικανότητες του εξωτερικού 

συνεργάτη για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του, 

τότε θα πρέπει να συμπληρώσει ανάλογα το Μέρος ΙΙ, ενότητα Δ 

«Πληροφορίες σχετικά με τους υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας» 

 

β) Εφόσον το ποσοστό της σύμβασης που θα υλοποιηθεί από εξωτερικό συνεργάτη 

υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης και: 

i) ο υποψήφιος ανάδοχος στηρίζεται στις ικανότητες του εξωτερικού 

συνεργάτη για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 4 των Διευκρινήσεων της §Β.2.6 της 

προκήρυξης, τότε ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να συμπληρώσει 

ανάλογα χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ και πιο συγκεκριμένα: 

1. το Μέρος ΙΙ, ενότητα Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

Φορέα» 

2. το Μέρος ΙΙ, ενότητα Β «Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 

εκπροσώπους του οικονομικού Φορέα» 

3. το Μέρος ΙΙΙ, ενότητα Α «Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 

ποινικές καταδίκες» 

4. το Μέρος ΙΙΙ, ενότητα Β «Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης» 

5. το Μέρος ΙΙΙ, ενότητα Γ «Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα» 

6. το Μέρος IV, «α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», και 

7. το Μέρος VI «Τελικές Δηλώσεις»  

 

ii) ο υποψήφιος ανάδοχος δεν στηρίζεται στις ικανότητες του εξωτερικού 

συνεργάτη για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 

σύμφωνα με το σημείο 3 της ενότητας Β «Δικαιολογητικά απόδειξης ελαχίστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής» της §Β.2.6 της προκήρυξης, τότε ο εξωτερικός 

συνεργάτης θα πρέπει να συμπληρώσει ανάλογα χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ και πιο 

συγκεκριμένα: 

1. το Μέρος ΙΙ, ενότητα Α «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 

Φορέα» 

2. το Μέρος ΙΙ, ενότητα Β «Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 

εκπροσώπους του οικονομικού Φορέα» 

3. το Μέρος ΙΙΙ, ενότητα Α «Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 

ποινικές καταδίκες» 

4. το Μέρος ΙΙΙ, ενότητα Β «Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης» 

5. το Μέρος ΙΙΙ, ενότητα Γ «Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα», και 

6. το Μέρος VI «Τελικές Δηλώσεις» του ΤΕΥΔ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: 

Πρέπει να συμπληρωθεί το Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής του ΤΕΥΔ (παράρτημα ΙΙ) 

της προκήρυξης από τον υποψήφιο ανάδοχο;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Ναι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 8 των Διευκρινήσεων της §Β.2.6 της 

προκήρυξης ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να συμπληρώνει την ενότητα α: 
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Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής, του Μέρους ΙV: Κριτήρια επιλογής, 

του ΤΕΥΔ (παράρτημα ΙΙ) της προκήρυξης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Νομίμου Εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου και 

των εξωτερικών συνεργατών, απαιτείται να έχουν το γνήσιο της υπογραφής; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Όχι, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Νομίμου Εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου 

και των εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις § Β.2.2 και Β.2.6 

της προκήρυξης δεν απαιτείται να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: 

Απαιτείται να γίνει για όσα αναφέρονται στις σελ. 29-30 υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) ή αρκεί να συμπληρωθεί μόνο το ΤΕΥΔ;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της §Β.2.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής, για τις 

απαιτήσεις της παραγράφου: 

-  1. σημεία Α, Β και Γ, οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως το Τυποποιημένο έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).  

- 2. σημεία Α, Β και Γ της §Β.2.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 

Α΄75). 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

                              

 

 

 

                                                 ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 
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