
 

 
 
 
 

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το Υποέργο 4 «Σύμβουλος Τεχνικής 

Υποστήριξης» της Πράξης «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την 

απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5039505 

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90733) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 121 του 

ν.4412/2016, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας για την 

αποσαφήνιση τυχόν ανακριβειών ή ασαφειών των όρων της διακήρυξης.     
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ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 

Α/Α ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. 
Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Άρθρο 2.2.9.1 ΟΙΚΟΘΕΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 
Διευκρινίζεται ότι στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ: Κριτήρια επιλογής, οι οικονομικοί φορείς 
συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α “Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής”. 

 

 
1 

Παράρτημα Ι: 
Παρ. I.Α.6  

(Σελ. 60) 

Σε σχέση με την αναφορά της υποπαραγράφου «Ομάδα Έργου – Απαιτήσεις» (σελίδα 60 
της διακήρυξης): «Για την εκτέλεση του έργου θα απαιτηθεί ο υποψήφιος να διαθέσει 
Ομάδα Έργου (ΟΕ) που απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από εξειδικευμένα στελέχη (βασικοί 
εμπειρογνώμονες – key experts) που έχουν ορισθεί στην παράγραφο 2.2.6», όλα τα 
στελέχη που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6 θεωρούνται ως βασικοί 
εμπειρογνώμονες – key experts; (πχ και τα στελέχη που ζητούνται με 5ετή εμπειρία 
γραμματειακής υποστήριξης στην παράγραφο 2.2.6 θεωρούνται key experts;) 

Όλα τα στελέχη της παραγράφου 2.2.6 
θεωρούνται βασικοί εμπειρογνώμονες – 
key experts. 

 

2 

Παράρτημα Ι: 
Παρ. I.Α.6  

(Σελ. 60) 

Τα στελέχη «Επιστήμονες Πληροφορικής», «Στελέχη συντονισμού και υποστήριξης 
φορέων που θα παράσχουν Πρακτική Άσκηση», «Στελέχη πιστοποίησης φυσικού 
αντικειμένου Πράξης», «Στελέχη πιστοποίησης οικονομικού αντικειμένου Πράξης» τα 
οποία αναφέρονται στην παράγραφο «I.A.6 Ομάδα Έργου / Σχήμα Διοίκησης της 
Σύμβασης», στην υποπαράγραφο «Ομάδα Έργου – Απαιτήσεις» (σελίδα 60 της 
διακήρυξης): 
α) θεωρούνται ότι είναι επιπλέον των στελεχών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6; 
β) Υπάρχει κάποια αντιστοίχιση με τα στελέχη της παραγράφου 2.2.6 και ποια είναι αυτή; 
Για παράδειγμα, τα στελέχη με 5ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στην παροχή 
υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και ειδικότερα σε θέματα συγκέντρωσης και ελέγχου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται για τη 
συμμετοχή του στη διαγωνιστική 
διαδικασία να διαθέτει ομάδα έργου 
αποτελούμενη από τα στελέχη της 
παραγράφου 2.2.6. Δεν απαιτείται να 
απασχοληθούν επιπλέον στελέχη από 
αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 
2.2.6. Όπως αναφέρεται στην παρ. Ι.Α.6 
«Επιπρόσθετα ο υποψήφιος, πέραν των 
ανωτέρω στελεχών, μπορεί να 
απασχολήσει στο έργο, χωρίς υποχρέωση 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5039505 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 90733) 
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των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πληρωμή δικαιούχων, όπως έλεγχος των 
παραστατικών – λογιστική καταχώρηση των παραστατικών, αρχειοθέτηση, λογιστικό & 
οικονομικό κλείσιμο έργων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.6, θεωρούνται ότι 
αντιστοιχίζονται με τα Στελέχη πιστοποίησης οικονομικού αντικειμένου, όπως 
αναφέρονται στον Πίνακα Ενδεικτική Ανάλυση και Τεκμηρίωση (υποπαράγραφος ΜΕΡΟΣ 
Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) ; 

να τα ονοματίσει στην τεχνική του 
προσφορά, άλλα στελέχη που 
εντάσσονται σε ομάδες έργου». 

3 
Άρθρο 2.2.6 & 
Παράρτημα Ι: 

Πίνακας 
Ενδεικτική 

Ανάλυση και 
Τεκμηρίωση  

(Σελ. 16 & 61) 

Ποιος είναι ο αριθμός των ελάχιστων απαιτούμενων στελεχών; 
 Δέκα επτά (17 (τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.6), ή 
 28 (17 [17 της παραγράφου 2.2.6] +3 [3 στελέχη πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου 

+6 [6 στελέχη πιστοποίησης οικονομικού αντικειμένου] + 2 [2 Επιστήμονες 
πληροφορικής], ή 

 18 (μόνο τα στελέχη που αναφέρονται στον Πίνακα Ενδεικτική Ανάλυση και 
Τεκμηρίωση)  

Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται για τη 
συμμετοχή του στη διαγωνιστική 
διαδικασία να διαθέτει ομάδα έργου 
αποτελούμενη από τα στελέχη της 
παραγράφου 2.2.6, ήτοι 17 βασικοί 
εμπειρογνώμονες – key experts. 

4 
 

Άρθρο 2.2.6 & 
2.2.9.2 

(Σελ. 15 & 17) 

Για την τεκμηρίωση της Τεχνικής Ικανότητας απαιτείται η υποβολή των Βιογραφικών 
Σημειωμάτων των στελεχών της ομάδας έργου, Υπεύθυνες Δηλώσεις αυτών και τίτλοι 
σπουδών. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2 
Αποδεικτικά μέσα, και οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο EPSD, 
παρακαλούμε διευκρινίστε εάν υποβάλλονται με την υποβολής της προσφοράς, ή 
υποβάλλονται στη φάση της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα βιογραφικά σημειώματα, οι 
υπεύθυνες δηλώσεις και οι τίτλοι 
σπουδών των μελών της ομάδας έργου, 
υποβάλλονται στη φάση υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. Κατά τη 
φάση υποβολής της τεχνικής προσφοράς 
απαιτείται η υποβολή καταλόγου με τα 
αναλυτικά στοιχεία των Βασικών 
Εμπειρογνωμόνων (ονοματεπώνυμο, 
τίτλοι σπουδών, θέση στην ομάδα έργου, 
έτη συναφούς εμπειρίας). 

5 Παράρτημα VΙ: 
(Σελ. 67) 

Στην Οικονομική προσφορά στην οποία απαιτείται η αναφορά στο ονοματεπώνυμο 
του στελέχους, ποια στελέχη θα αναφέρονται ; 

Στην οικονομική προσφορά θα 
αναφέρονται τα στελέχη της παραγράφου 
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 Θα αναφέρονται μόνο τα στελέχη της παραγράφου 2.2.6; 
 Θα αναφέρονται τα στελέχη της παραγράφου 2.2.6 και τα επιπρόσθετα στελέχη για τα 

οποία ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να τα ονοματίσει στην τεχνική του προσφορά; 
 Θα αναφέρονται τα στελέχη του πίνακα με τίτλο Ενδεικτική Ανάλυση και Τεκμηρίωση 
 προϋπολογισμού; 

2.2.6.  

6 Άρθρο 6.2 και 
Παράρτημα Ι 
Παρ. IΑ.5 & 

Μέρος Β 

(Σελ. 44, 59 & 61) 

Ποια είναι η χρονική διάρκεια του έργου. Είναι 32 μήνες ή μεγαλύτερη; Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 32 
μήνες. 

7 Παράρτημα Ι 
Μέρος Β 

(Σελ. 61) 

Στην περίπτωση που η απάντησή σας είναι 32 μήνες, θα σας παρακαλούσαμε να μας 
διευκρινίσετε πόσοι είναι οι ζητούμενοι Α/Μ για τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 
(DPO) και πόσοι είναι οι ζητούμενοι Α/Μ για τα Στελέχη Πιστοποίησης Οικονομικού 
Αντικειμένου. 

Ο πίνακας της σελίδας 61 της Διακήρυξης 
είναι ενδεικτικός. Το σύνολο των 544 ΑΜ 
είναι το κατ’ ελάχιστον που πρέπει να 
προσφερθεί. Οι υποψήφιοι 
προσαρμόζουν ανάλογα την προσφορά 
τους. Ενδεικτικά, ο πίνακας 
διαμορφώνεται ως ακολούθως και 
αντικαθίσταται από τον ορθό: 
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Ειδικότητα 
Αριθμός 

Μήνες 
Σύνολο 

Α/Μ 
 Μηνιαία 

αποζημίωση  
 Συνολικό 

κόστος  Στελεχών 
Υπεύθυνος έργου 1 32 32 4.000,00 € 128.000,00 € 
Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου 1 32 32 3.000,00 € 96.000,00 € 
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO) 1 32 32 2.400,00 € 76.800,00 € 
Νομικός σύμβουλος  1 32 32 3.000,00 € 96.000,00 € 
Νομικοί  3 32 96 2.400,00 € 230.400,00 € 
Στελέχη πιστοποίηση οικονομικού και  φυσικού  
αντικειμένου Πράξης αντικειμένου 

4 32 128 2.400,00 € 307.200,00 € 

Στελέχη ΔΕ υποστήριξη στην πιστοποίηση οικονομικού 
και  φυσικού  αντικειμένου Πράξης αντικειμένου 

6 32 192 1.391,15 € 267.100,80 € 

Διάρκεια έργου : 32 μήνες 17   544 ≈ 1.201.500,00 € 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. 
Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

8 Άρθρο 2.2.6  
Και 

 Άρθρο 2.2.9.2, 
σημείο Β.4 

(Σελ. 15 & 21) 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι για την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας θα ληφθούν υπόψη έργα της τελευταίας 
τριετίας (2017, 2018, 2019). 

Για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας θα ληφθούν υπόψη έργα της τελευταίας πενταετίας (2015, 
2016, 2017, 2018, 2019) πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.  
Διορθώνεται ανάλογα και η παράγραφος Β4 της σελίδας 21 της 
Προκήρυξης, ως ακολούθως: 
«Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  
α) κατάλογο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν την τελευταία 
πενταετία, πριν τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
Εκδόσεων της Ένωσης, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά αποδεικτικά 
ολοκλήρωσης των έργων και συγκεκριμένα: …..» 

9 Άρθρο 2.2.6 

(Σελ. 15) 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι: 
•  Ένα έργο δεν δύναται να καλύψει παραπάνω της μίας 

απαίτησης της παραγράφου 2.2.6 
• Στην δεύτερη απαίτηση της παραγράφου 2.2.6 όπου 

αναφέρεται: «…συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσο με το 
50% του προϋπολογισμού του έργου της παρούσας 
προκήρυξης…», το κάθε ένα έργο πρέπει να έχει 
προϋπολογισμό ίσο με το 50% του παρόντος έργου 

 Ένα έργο δεν δύναται να καλύψει παραπάνω της μίας απαίτησης της 
παραγράφου 2.2.6. 

 Αρνητική η απάντηση στο ερώτημα. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 2.2.6 της Προκήρυξης (Α. σημείο 2)… Κατά τη διάρκεια 
των πέντε (5) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) πριν 
το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, να έχουν υλοποιήσει (ή να 
έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση) και ολοκληρώσει τουλάχιστον 
δύο (2) παρόμοια έργα συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης με 
Εθνική ή Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 
τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού του έργου της 
παρούσας προκήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και μη 
συμπεριλαμβανομένων δαπανών καταβολής επιδομάτων. 
Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί  από Ένωση εταιρειών, 
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λαμβάνεται υπόψη ο προϋπολογισμός του έργου που έχει 
υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του ποσοστού (%) 
συμμετοχής του στην Ένωση και όχι ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου. Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση 
φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η παραπάνω απαίτηση μπορεί 
να καλυφθεί από ένα τουλάχιστον μέλος της Κοινοπραξίας ή 
Ένωσης. 

10 Άρθρο 2.2.9.2,  
σημείο Β.4 

(Σελ. 21) 

Στη σελ. 21, παράγραφος 2.2.9.2, σημείο Β.4 
αναφέρεται:  
«β) Πίνακα των στελεχών τους, σύμφωνα με το 
ακόλουθο υπόδειγμα. Θα πρέπει να κατατεθεί σχετικό 
έγγραφο τεκμηρίωσης από την Επιθεώρηση Εργασίας 
ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου αναδόχου 
αντίστοιχο έγγραφο αρμόδιας δημόσιας αρχής. … 
γ) Πίνακα των στελεχών τους που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
…»  
Παρακαλώ διευκρινίστε την διαφορά μεταξύ των δύο 
πινάκων και εάν θα πρέπει να υποβληθούν εις διπλούν. 

Η παράγραφος 2.2.9.2, σημείο Β.4 διαμορφώνεται ως κάτωθι: 
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Πίνακα των στελεχών τους, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα. Θα πρέπει να κατατεθεί σχετικό 
έγγραφο τεκμηρίωσης από την Επιθεώρηση Εργασίας ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου 
αναδόχου αντίστοιχο έγγραφο αρμόδιας δημόσιας αρχής. 

Α/Α 
Εταιρεία  

(σε περίπτωση Ένωσης / 
Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο  
Μέλους Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου - 
Θέση στο σχήμα 

υλοποίησης 
Ανθρωπομήνες 

     
 

Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του προσφέροντος που συμμετέχουν στην Ομάδα 
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα. Θα πρέπει να κατατεθεί σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης 
από την Επιθεώρηση Εργασίας ή σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου αναδόχου αντίστοιχο έγγραφο 
αρμόδιας δημόσιας αρχής. 

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείας 

Υπεργολάβου 
Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου - 
Θέση στο σχήμα 

υλοποίησης 
Ανθρωπομήνες 

     
  

Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του προσφέροντος που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, 
σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου 
Ρόλος στην Ομάδα Έργου - 

Θέση στο σχήμα 
υλοποίησης 

Ανθρωπομήνες 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ.  
Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

11 Άρθρο 2.2.9.2, 
σημείο Β.4 

(Σελ. 21-22) 

Στη σελ. 21, παράγραφος 2.2.9.2, σημείο Β.4 αναφέρεται: 
«ε) Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να 
προκύπτει η γενική και ειδική εμπειρία αυτών, βάσει του παρακάτω πίνακα 
έργων. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το αντίστοιχο μέλος της Ομάδας Έργου, όπου 
να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν αναγραφεί είναι αληθή και ακριβή και 
ότι σε περίπτωση ανάθεσης δεσμεύεται να απασχοληθεί στο εν λόγω Έργο.» 
Σε συνέχεια του παραπάνω εδαφίου δεν ακολουθεί σχετικός πίνακας. 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η γενική και ειδική εμπειρία των στελεχών της 
Ομάδας Έργου που απαιτείται είναι αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 
2.2.6 (σελ. 16) της Διακήρυξης. 

Επιβεβαιώνεται ότι η γενική και ειδική εμπειρία 
των στελεχών της Ομάδας Έργου που απαιτείται 
είναι αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.6 
(σελ. 16) της Διακήρυξης. 

12 Άρθρο 2.2.9.2  

(Σελ. 18)  

Στη σελ. 18, παράγραφος 2.2.9.2 αναφέρεται: 
«Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης 
στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.» 
Επιπλέον στη σελ. 4, σημείο Β.4 της οδηγίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με αρ. πρωτ: 
2210/19-04-2019 και θέμα «Διευκρινήσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και 
ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο 
(δικαιολογητικών κατακύρωσης) κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019» 
αναφέρεται:  
«Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν 
το προγενέστερο της έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε 
πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των πιστοποιητικών που εκδίδονται 
από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να  

Η Διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού (ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 – με 
δημοσίευση στις 16/4/2020 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλά και η 
παράταση που δόθηκε για την υποβολή των 
προσφορών, προσφέρουν στους ενδιαφερόμενους  
ικανό χρονικό διάστημα για την έκδοση των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σε κάθε 
περίπτωση ισχύουν σε σχέση με τους 
διαγωνισμούς που διενεργούνται με το Ν. 
4412/2016 οι εκδοθείσες πράξεις και αποφάσεις. 
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αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 
υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.» 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε, ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης φορολογικής 
ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας του οικονομικού φορέα ή συνεργάτη του 
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς για λόγους ανωτέρας βίας 
και συγκεκριμένα λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 
υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων 
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δύναται η 
αντικατάστασή τους κατά το στάδιο κατακύρωσης με προσκόμιση μόνης 
Υπεύθυνης Δήλωσης που να αναφέρει πως το εν λόγω πρόσωπο ήταν 
φορολογικά ή/και ασφαλιστικά ενήμερο κατά την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς. 

13 Άρθρο. 2.2.6, 
Άρθρο 2.2.9.2, 

σημείο Β.4,  
Παράρτημα Ι: 

Παρ. I.Α.6 & 
Μέρος Β - 

Οικονομικό 
Αντικείμενο της 

Σύμβασης 

(Σελ. 17, 21, 60 
& 61) 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η απαιτούμενη ομάδα έργου στελεχώνεται από τα 
άτομα με τα προσόντα που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.  
 

Βλέπε σχετικές απαντήσεις που προηγήθηκαν 

14 Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι κατ’ ελάχιστον αριθμός των στελεχών, όπως 
προκύπτει από την παράγραφο 2.2.6 ανέρχεται στα 17 άτομα, ενώ όπως 
προκύπτει από τον πίνακα της σελ. 61 προκύπτει πως είναι 18 άτομα. 
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ο κατ’ ελάχιστον αριθμός στελεχών είναι 17, 
σύμφωνα με τα Κριτήρια Επιλογής.  

Βλέπε σχετικές απαντήσεις που προηγήθηκαν 

15 Καθώς η περιγραφή της Ομάδας Έργου στα Κριτήρια Επιλογής (παρ. 2.2.6) δεν 
ταυτίζεται με την περιγραφή της ομάδας στον πίνακα της σελ. 61 (Παράρτημα 
Ι), διευκρινίστε ποια η συσχέτιση μεταξύ των δύο ομάδων έργου, όπως 
περιγράφονται. Ακόμη, διευκρινίστε εάν ορισμένες από τις ειδικότητες (π.χ. 
επιστήμονες πληροφορικής) είναι επιπρόσθετες. Εάν ναι, ποια είναι τα κριτήρια 
που πρέπει να πληρούν αυτά τα στελέχη;  

Βλέπε σχετικές απαντήσεις που προηγήθηκαν. Ο 
πίνακας της σελ. 61 (Παράρτημα Ι) διορθώθηκε στο 
ορθό και ταυτίζεται με την 2.2.6. 

16 Στον πίνακα της σελ. 61 προκύπτει ότι ο Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 
(DPO) θα απασχοληθεί στο έργο για 35 Α/Μ και τα Στελέχη πιστοποίησης 
οικονομικού αντικειμένου θα απασχοληθούν στο έργο για 36 Α/Μ έκαστος. 

Βλέπε σχετικές απαντήσεις που προηγήθηκαν. Ο 
πίνακας της σελ. 61 (Παράρτημα Ι) διορθώθηκε στο 
ορθό και ταυτίζεται με την 2.2.6. 
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Καθώς το έργο έχει διάρκεια 32 μήνες, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι τόσο ο 
Υπεύθυνος. 

17 Σε περίπτωση που υποψήφιος Ανάδοχος συμπεριλάβει στην Ομάδα Έργου, 
πρόσθετα στελέχη, όπως προβλέπεται στη σελ. 60 (Παράρτημα Ι - παρ. Ι.Α.6) 
πέραν των 17 ατόμων που αναφέρονται στην παρ. 2.2.6, παρακαλώ 
επιβεβαιώστε ότι:  

α) Τα επιπλέον στελέχη που δύναται να συμπεριληφθούν στην ομάδα έργου δεν 
θα αξιολογηθούν σύμφωνα με το κριτήρια της Ομάδας Γ: Αποτελεσματικότητα 
Ομάδας Έργου (Κ8-Κ10), όπως αναφέρονται στον πίνακα της παρ. 2.3.1. σελ, 24 
της Διακήρυξης.  

β) Τα βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου καθώς και τυχόν 
επιπροσθέτων στελεχών θα υποβληθούν κατά το στάδιο της κατακύρωσης, 
όπως αναφέρεται στην παρ. 2.2.9.2, σημείο Β4 (σελ 21)  

α)  Η αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου (17 
άτομα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.6) 
αξιολογείται με βάση τα κριτήρια της  2.3.1.  
β) Βλέπε σχετικές απαντήσεις που προηγήθηκαν 

18 Παράρτημα Ι: 
Παρ. Α.3  

&  
Παρ. I.A.4  

(Σελ. 54 & 56) 

Σύμφωνα με την παράγραφο «I.A.3 Αντικείμενο της σύμβασης» (σελ 54), , ο 
Ανάδοχος θα αναλάβει (σημείο Ι), την «Υποστήριξη του ΥΔ στην παρακολούθηση 
και έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Κυρίως Έργου (Υποέργα 5 έως και 9 της 
Πράξης με κωδικό 5039505) […] ». 
Στη συνέχεια της παραγράφου, περιγράφονται όλες οι υπηρεσίες που καλείται 
να προσφέρει ο Ανάδοχος και αφορούν το Κυρίως Έργο. 
Ωστόσο, στην παράγραφο «Ι.Α.4 Παραδοτέα» η οποία αφορά στα παραδοτέα 
(βάσει του σχετικού πίνακα της παραγράφου) που θα πρέπει να εκπονήσει και 
να υποβάλλει ο Ανάδοχος του έργου, υπάρχουν δύο παραδοτέα: 
 Το Π.5.1 On going αξιολόγηση των ενεργειών υλοποίησης της Πράξης και 

το 
 Το Π.5.2 Απολογιστική έκθεση υλοποίησης της Πράξης 
για το οποία σημειώνουμε α) ότι δεν φαίνεται να απορρέουν από το 
αντικείμενο των εργασιών του υποψηφίου αναδόχου, όπως αυτές 
περιγράφονται στην παράγραφο  «I.A.3 Αντικείμενο της σύμβασης» και β) ότι 
δεν υπάρχει σχετική περιγραφή των .5.1 και Π.5.2 , όπως συμβαίνει για τα 

α)  Το παραδοτέο Π.5.1 “On going αξιολόγηση των 
ενεργειών υλοποίησης της Πράξης” και το 
παραδοτέο Π.5.2 “Απολογιστική έκθεση 
υλοποίησης της Πράξης” αποτελούν αντικείμενο 
της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου  

β)  To Παραδοτέο (Π5.1): “On-going αξιολόγηση 
των ενεργειών υλοποίησης της Πράξης”, αφορά 
στην υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ ΥΔ» ως προς την αξιολόγηση της 
προετοιμασίας και των ενεργειών υλοποίησης της 
Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών 
Σχολών».  Υποβάλλεται στο τέλος εκάστου Κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης  και επιδιώκει να αποτελέσει 
το μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας υλοποίησης 
του προγραμματισμού και υλοποίησης της Πράξης 
«Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών». 
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υπόλοιπα παραδοτέα της παραγράφου «Ι.Α.4 Παραδοτέα». 
Παρακαλούμε να διευκρινίσετε α) εάν τα παραδοτέα Π.5.1 και Π.5.2 αποτελούν 
αντικείμενο της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου και β) εάν τα παραδοτέα 
Π.5.1 και Π.5.2 αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης του Τεχνικού Συμβούλου, 
να  παρατεθεί μαζί με την διευκρίνηση, σύντομη περιγραφή τους όπως 
συμβαίνει με τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου. 

Προσφέρει μια ευκαιρία για τον εντοπισμό των 
σημείων που ενδεχομένως χρειάζονται 
επαναπροσδιορισμό προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων στους 
επόμενους κύκλους πρακτικής άσκησης.  

Το Παραδοτέο (Π5.2) :  “Απολογιστική έκθεση 
υλοποίησης της Πράξης” παραδίδεται  στο τέλος 
του έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης 
της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων 
νομικών Σχολών». Ενδεικτικά περιεχόμενα: 
Εργασίες που υλοποιήθηκαν, Προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν και λύσεις που δόθηκαν, 
Αποκλίσεις που σημειώθηκαν από τον αρχικό  και 
Προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση της Πράξης. 

19 Παράρτημα Ι: 
Παρ. Α.2 

(Σελ. 53) 

Σύμφωνα με την παράγραφο I.A.2 Σκοπός και στόχοι της σύμβασης (σελ. 53) 
«Το μηνιαίο παρουσιολόγιο αφού πρώτα πιστοποιηθεί και ελεγχθεί για κάθε 
ασκούμενο, καταχωρείται από τον Ανάδοχο σε ειδικευμένο λογισμικό που θα 
αναπτύξει. Μέσω του λογισμικού αυτού σε συνδυασμό με το παρουσιολόγιο 
θα προκύπτει η μηνιαία εκκαθάριση αμοιβής για κάθε ασκούμενο. Η αμοιβή 
των ασκούμενων θα καταβάλλεται ηλεκτρονικά μηνιαίως μέσω Τραπέζης από 
το τμήμα Μισθοδοσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΔ.» 
Σύμφωνα με το 2ο σημείο της Δραστηριότητας Ι (σελ. 55) η οποία αφορά στο 
«Οικονομικό Αντικείμενο», ο Ανάδοχος «τηρεί μηχανογραφημένο λογιστικό 
σύστημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης Έργου, ώστε 
να παραδίδονται σε κατάλληλο μορφότυπο όλες οι λογιστικές καταστάσεις 
που αφορούν στις χρηματοροές του Έργου». 
Στη συνέχεια, στην σελ. 56 αναφέρεται ότι «Η ΕΔ ΕΣΠΑ παραλαμβάνει από τον 
Ανάδοχο όλα τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου, συνοδευόμενα από τα κατά περίπτωση 
πρωτόκολλα παραλαβής της ΕΠΠΕ. Μετά από έλεγχο της ΕΔ ΕΣΠΑ όπου 

1. To «εξειδικευμένο λογισμικό» σε συνδυασμό με 
το παρουσιολόγιο θα προσδιορίζει την μηνιαία 
εκκαθάριση αμοιβής για κάθε ασκούμενο. To 
«εξειδικευμένο λογισμικό» θα αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο του παραδοτέου Π1.1 “Προετοιμασία για 
την έναρξη του Α΄ κύκλου Πρακτικής Άσκησης” και 
θα παραδοθεί ένα (1) μήνα από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
2. To «εξειδικευμένο λογισμικό» / 
«μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα» θα 
εγκατασταθεί στην έδρα του αναδόχου. 
3. Το λογιστικό σχέδιο θα αναπτυχθεί  από τον 
ανάδοχο του έργου. 
4. Δεν προβλέπεται η χρήση τους (για το 
«εξειδικευμένο λογισμικό» και το 
«μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα») για τα 
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πιστοποιείται η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών προχωρά στην 
αποστολή του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου προς τη Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΔ για την τελική πληρωμή προς τους ωφελούμενους» 
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί: 
1. Ερώτημα 2.α: Αν το «εξειδικευμένο λογισμικό» αποτελεί αντικείμενο και 
παραδοτέο του έργου και στην περίπτωση θετικής απάντησης, πότε θα πρέπει 
να υποβληθεί σύμφωνα με το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου 
2. Ερώτημα 2.β: Αν το «εξειδικευμένο λογισμικό» και το «μηχανογραφημένο 
λογιστικό σύστημα» απαιτείται να εγκατασταθεί στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχή. Στη περίπτωση θετικής απάντησης, ποιες είναι οι υποδομές ΤΠΕ της 
Αναθέτουσας Αρχής στις οποίες θα εγκατασταθούν (εάν απαιτείται) τα δύο 
συστήματα. 
3. Ερώτημα 2.γ: Αν το λογιστικό σχέδιο προβλέπεται να δοθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή ή θα πρέπει να αναπτυχθεί από τον ανάδοχο του έργου 
4. Ερώτημα 2.δ: Αν θα πρέπει να προβλεφθεί η χρήση τους (για το 
«εξειδικευμένο λογισμικό» και το «μηχανογραφημένο λογιστικό σύστημα») 
για τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής 
5. Ερώτημα 2.ε: Πως προκύπτει η υποβολή στην ΕΠΠΕ των απαραίτητων 
στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εφόσον δεν 
αποτελούν σύμφωνα με τον πίνακα Ι.Α.4 Παραδοτέα της Σύμβασης του 
Αναδόχου. 

στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Θα πρέπει όμως, 
ανά πάσα στιγμή τα στελέχη της Αναθέτουσας 
Αρχής να έχουν πλήρη πρόσβαση στο σύστημα 
εφόσον ζητηθεί. 
5. Τα απαραίτητα στοιχεία τεκμηρίωσης φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου υποβάλλονται σε 
μηνιαία βάση στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου 
όπως γίνουν οι απαραίτητες πληρωμές των 
ασκούμενων δικηγόρων και αποτελούν τμήμα των 
απολογιστικών εκθέσεων υλοποίησης εκάστου 
κύκλου πρακτικής άσκησης. 

20 Άρθρο 2.2.7 

(Σελ. 17) 

Παρακαλώ διευκρινίστε εάν τα 2 πιστοποιητικά για τα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, σε περίπτωση ένωσης, απαιτείται να τα έχει κάθε μέλος της ένωσης 
επί ποινή αποκλεισμού, ή η παραπάνω απαίτηση μπορεί να καλυφθεί από ένα 
μόνο μέλος της ένωσης (που τα διαθέτει). 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση 
Οικονομικών Φορέων, η απαίτηση των 
πιστοποιητικών της παραγράφου 2.2.7 πρέπει επί 
ποινή αποκλεισμού να πληρείται από όλα τα μέλη 
της Ένωσης. 

21 Άρθρο 2.2.7 

(Σελ. 17) 

Επειδή αναφέρεται στη διακήρυξη ότι «είναι αποδεκτά και αλλά αποδεικτικά 
στοιχεία για ισοδύναμα μετρά διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα 
εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λογούς για τους 

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης είναι 
αποδεκτή η υποβολή της σύνοψης των σχετικών 
μελετών για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά ISO 
9001 ή ISO 27001 που εφαρμόζονται από τον 
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οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος», παρακαλώ διευκρινίστε εάν είναι αποδεκτή η 
υποβολή της σύνοψης των σχετικών μελετών για τη διασφάλιση της ποιότητας 
κατά ISO 9001 ή ISO 27001 που εφαρμόζονται από τον οικονομικό φορέα, 
αποτελεί αποδεκτό ισοδύναμο μέτρο. 
Άλλως παρακαλώ προσδιορίστε άλλα ενδεικτικά αποδεικτικά στοιχεία. 

οικονομικό φορέα. Απαιτείται ωστόσο να 
υποβληθεί και το σχετικό αίτημα προς το Φορέα 
Πιστοποίησης και σχετική επιστολή εκ μέρους του 
φορέα για την δήλωση αδυναμίας διενέργειας της 
πιστοποίησης και για τον προγραμματισμό αυτής. 

22 Άρθρο 2.2.6 

(Σελ. 16) 

Παρακαλώ διευκρινίστε εάν για τον υπεύθυνο έργου και τον αναπληρωτή 
υπεύθυνο έργου όπου υπάρχει η αναφορά σε πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, είναι αποδεκτό αντίστοιχα, το πτυχίο ή ο 
μεταπτυχιακός τίτλος στις Οικονομικές Επιστήμες. 

Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες γίνεται 
αποδεκτό εφόσον συνοδεύεται από μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
Απαιτείται για τον Υπεύθυνο Έργου και τον 
Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, πανεπιστημιακός 
τίτλος σπουδών και μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών, εκ των οποίων το ένα στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων. 

23 Άρθρο 2.2.9.2, 
σημείο Β.4 

(Σελ. 21) 

Σύμφωνα με την προκήρυξη «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της 
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) κατάλογο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν την τελευταία τριετία, πριν τη 
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα Εκδόσεων της Ένωσης, 
συνοδευόμενος από πιστοποιητικά αποδεικτικά ολοκλήρωσης των έργων και 
συγκεκριμένα: 
i. εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. » 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας το αποδεκτό από την υπηρεσία σας αποδεικτικό 
ολοκλήρωσης για τις περιπτώσεις Ευρωπαϊκών έργων στην οποία ο 
Πελάτης/Αναθέτουσα Αρχή είναι Δημόσια Αρχή του Εξωτερικού, στην οποία δεν 
εκδίδεται κανένα από τα αναφερόμενα δικαιολογητικά. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι στα έργα με χρηματοδότηση από την ΕΕ η πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης γίνεται με επιστολή/email/report/γνωστοποίηση που αναφέρει 
ότι το έργο ολοκληρώθηκε και ζητείται από τον δικαιούχο να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία αποπληρωμής του έργου. 
Αναφορικά με την τεκμηρίωση του ποσοστού συμμετοχής του δικαιούχου σε 

Επιβεβαιώνουμε ότι στις περιπτώσεις Ευρωπαϊκών 
έργων στην οποία ο Πελάτης/Αναθέτουσα Αρχή 
είναι Δημόσια Αρχή του Εξωτερικού, γίνεται 
αποδεκτό ως πιστοποιητικό ολοκλήρωσης 
επιστολή/ email/ report/ γνωστοποίηση που 
αναφέρει ότι το έργο ολοκληρώθηκε και στο οποίο 
ζητείται από τον δικαιούχο να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία αποπληρωμής του έργου καθώς και 
άλλα συναφή πιστοποιητικά από τα οποία να 
προκύπτει η ορθή υλοποίηση του έργου.  
Αναφορικά με την τεκμηρίωση του ποσοστού 
συμμετοχής του δικαιούχου σε έργα με 
χρηματοδότηση από την ΕΕ, επιβεβαιώνουμε ότι η 
προσκόμιση της αρχικής σύμβασης καλύπτει την 
απαίτηση της παραγράφου 2.2.6. 
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έργα με χρηματοδότηση από την ΕΕ, επιβεβαιώστε μας ότι η προσκόμιση της 
αρχικής σύμβασης καλύπτει την εν λόγω απαίτηση ή απαιτείται κάποιο 
επιπλέον δικαιολογητικό. 

24 Άρθρο 2.2.6 Α 

(Σελ. 15) 

Σύμφωνα με την προκήρυξη: «Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών 
(2015, 2016, 2017, 2018, 2019) πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, να 
έχουν υλοποιήσει (ή να έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση) και ολοκληρώσει 
τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια έργα συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης 
με Εθνική ή Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσο με 
το 50% του προϋπολογισμού του έργου της παρούσας προκήρυξης, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και μη συμπεριλαμβανομένων δαπανών 
καταβολής επιδομάτων. Ως παρόμοια έργα νοούνται 2/3 έργα Συμβούλου 
Τεχνικής Υποστήριξης με αντικείμενο τον συντονισμό εργασιών, την διαχείριση 
και ευθύνη επίβλεψης και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης έργων.» 

Παρακαλούμε διευκρινίστε μας αν ως παρόμοια έργα θεωρούνται και έργα τα 
οποία δεν αναφέρεται ρητώς ο όρος «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης» αλλά 
το αντικείμενο/ φυσικό αντικείμενο του έργου είναι της ίδιας φύσης όπως 
ενδεικτικά έργα Παροχής Υποστήριξης προς δημόσιες Υπηρεσίες ή και έργα 
τεχνικής, διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης προς δημόσιες Υπηρεσίες ή 
έργα τεχνικής βοήθειας κλπ. 

Η απαίτηση της συνάφειας δεν αφορά και δεν 
εξαντλείται σε έργα, των οποίων ο τίτλος 
αναφέρεται σε έργα Συμβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης, αλλά και σε έργα το αντικείμενο/ 
φυσικό αντικείμενο των οποίων είναι της ίδιας 
φύσης. 

25 Άρθρο 2.2.6 Α 

(Σελ. 15) 

Τα έργα που ζητείται να καλύψουν την προϋπόθεση: “Κατά τη διάρκεια των 
πέντε (5) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) πριν το έτος 
διενέργειας του διαγωνισμού, να έχουν υλοποιήσει (ή να έχουν συμμετάσχει 
στην υλοποίηση) και ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο (2) παρόμοια έργα 
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης με Εθνική ή Ευρωπαϊκή 
Χρηματοδότηση συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσο με το 50% του 
προϋπολογισμού του έργου της παρούσας προκήρυξης, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και μη συμπεριλαμβανομένων δαπανών 
καταβολής επιδομάτων. Ως παρόμοια έργα νοούνται έργα Συμβούλου Τεχνικής 
Υποστήριξης με αντικείμενο τον συντονισμό εργασιών, την διαχείριση και 
ευθύνη επίβλεψης και τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης έργων.”, μπορεί να 

Δύο τουλάχιστον έργα απαιτείται να εκπληρώνουν 
το κριτήριο του άρθρου 2.2.6 σημείο 2. 
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είναι παραπάνω από δύο (2) και αθροιστικά ο προϋπολογισμός τους άνευ ΦΠΑ, 
να είναι ίσο με το 50% του προϋπολογισμού του έργου της παρούσας 
προκήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.; 

26 Άρθρο 2.2.6 Β 

(Σελ. 16) 

Ζητείται για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), να έχει διατελέσει 
DPO σε δύο (2) φορείς τουλάχιστον. Οι συγκεκριμένοι μπορεί να είναι δημόσιοι 
ή ιδιωτικοί φορείς; 

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), 
απαιτείται να έχει διατελέσει DPO σε δύο (2) 
φορείς τουλάχιστον δημόσιους ή ιδιωτικούς. 

27 Άρθρο 2.2.6 Β 

(Σελ. 16) 

Η προϋπόθεση που ζητείται για τα πέντε (5) Στελέχη, να διαθέτουν: “5ετή 
τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διοικητικής 
υποστήριξης και ειδικότερα σε θέματα συγκέντρωσης και ελέγχου των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για την πληρωμή δικαιούχων, όπως έλεγχος των 
παραστατικών - λογιστική καταχώρηση των παραστατικών, αρχειοθέτηση, 
λογιστικό & οικονομικό κλείσιμο έργων.”, μπορεί να είναι 5ετής τουλάχιστον 
εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης και κατά 
τη διάρκεια της 5ετίας να έχουν συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον έργο, με 
αντικείμενο θέματα συγκέντρωσης και ελέγχου των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την πληρωμή δικαιούχων, όπως έλεγχος των 
παραστατικών - λογιστική καταχώρηση των παραστατικών, αρχειοθέτηση, 
λογιστικό & οικονομικό κλείσιμο έργων; 

Αναφορικά με τα πέντε (5) Στελέχη, για τα οποία 
απαιτείται να διαθέτουν: «5ετή τουλάχιστον 
εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών 
διοικητικής υποστήριξης και ειδικότερα σε θέματα 
συγκέντρωσης και ελέγχου των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την πληρωμή δικαιούχων, 
όπως έλεγχος των παραστατικών - λογιστική 
καταχώρηση των παραστατικών, αρχειοθέτηση, 
λογιστικό & οικονομικό κλείσιμο έργων.», 
επιβεβαιώνεται ότι το εν λόγω κριτήριο καλύπτεται 
και από στελέχη με  5ετή τουλάχιστον εργασιακή 
εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διοικητικής 
υποστήριξης και κατά τη διάρκεια της 5ετίας να 
έχουν συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον έργο, με 
αντικείμενο θέματα συγκέντρωσης και ελέγχου 
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 
πληρωμή δικαιούχων, όπως έλεγχος των 
παραστατικών - λογιστική καταχώρηση των 
παραστατικών, αρχειοθέτηση, λογιστικό & 
οικονομικό κλείσιμο έργων. 

28 Άρθρο 2.2.7 

(Σελ. 17) 

Σύμφωνα με την προκήρυξη: «Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 
α) Πιστοποίηση ISO 9001 σε ισχύ ή ισοδύναμο, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από 
οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο 
οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιημένου κατά ISO 9001 Συστήματος 
Διαχείρισης Ποιότητας θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο του έργου» 

Επιβεβαιώνεται για το ΙSO 9001 ότι το πεδίο 
εφαρμογής: «Παροχή Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών» καλύπτει το αντικείμενο του έργου. 
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Το ISO με πεδίο εφαρμογής: «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» καλύπτει το 
αντικείμενο του έργου; 

29 Άρθρο 2.2.9.2, 
σημείο Β.4 

(Σελ. 21) 

1. Ο πίνακας β) αναφέρεται σε στελέχη του προσφέροντος ; 

2. Ο πίνακας γ) αναφέρεται σε στελέχη των Υπεργολάβων του προσφέροντος; 

Αν ναι, πρέπει να κατατεθεί σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης από την Επιθεώρηση 
Εργασίας, για τα στελέχη του προσφέροντος και για τα στελέχη των 
υπεργολάβων; 

Βλέπε σχετικές απαντήσεις που προηγήθηκαν. 

Πρέπει να κατατεθούν σχετικά έγγραφα 
τεκμηρίωσης από την Επιθεώρηση Εργασίας, για τα 
στελέχη του προσφέροντος και για τα στελέχη των 
υπεργολάβων. 

30 Παράρτημα Ι: 
Μέρος Β - 

Οικονομικό 
Αντικείμενο της 

Σύμβασης 

(Σελ. 61) 

1. Ο πίνακας με τίτλο “Ενδεικτική Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού” 
δεν περιέχει την Ομάδα Έργου που περιγράφεται στις σελ. 16-17 της διακήρυξης 
παρ. 2.2.6.Β). Παρακαλούμε όπως ο εν λόγω πίνακας επικαιροποιηθεί με τα 
ορθά στοιχεία. 

2. Επίσης οι Α/Μ που αναφέρονται στον συγκεκριμένο πίνακα είναι 
δεσμευτικοί; 

1. Ο πίνακας με τίτλο “Ενδεικτική Ανάλυση και 
Τεκμηρίωση προϋπολογισμού” διορθώθηκε στο 
ορθό. 
 
 
2. Ο πίνακας είναι ενδεικτικός. Το σύνολο των Α/Μ 
είναι οι κατ’ ελάχιστον που πρέπει να 
προσφερθούν.  

31 Άρθρο 2.2.5 – 
έως 2.2.8 

(Σελ. 15 - 17) 

Τα αποδεικτικά πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 2.2.5 έως 2.2.8 θα 
υποβληθούν κατά το στάδιο της προσφοράς ή στο πλαίσιο υποβολής των  
δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου του άρθρου 2.2.9.2 «Αποδεικτικά 
Μέσα»; 

Βλέπε σχετικές απαντήσεις που προηγήθηκαν. 
 

32 Άρθρο 2.2.6.Α 

(Σελ. 15) 

Στο άρθρο 2.2.6 περίπτωση Α που αφορά στην απαιτούμενη τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων, αναφέρεται και στις τρεις 
απαιτήσεις: 
 Κατά την διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017, 2018, 

2019)…… 
 …. 
 ….. 

Στο άρθρο 2.2.9.2 περίπτωση Β4 (α), αναφέρεται:  
Για την απόδειξη της της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α)κατάλογο των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν την τελευταία τριετία πριν τη δημοσίευση της παρούσας στην 

Βλέπε σχετικές απαντήσεις που προηγήθηκαν. 
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Εφημερίδα Εκδόσεων της Ένωσης. 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες υπηρεσίες του άρθρου 2.2.6. 

33 Άρθρο 2.2.9.2, 
σημείο Β.4 

(Σελ. 21) 

Στο άρθρο 2.2.9.2 περίπτωση Β4 (ε), αναφέρεται: 
Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση …. 
υπογεγραμμένη από το αντίστοιχο μέλος της Ομάδας Έργου… 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν στις ανωτέρω αναφερόμενες δηλώσεις 
απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή από έκαστο μέλος της ομάδας έργου. Αρκεί 
η υποβολή ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης μέσω της Ενιαίας ψηφιακής 
πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr; 

Αρκεί η υπεύθυνη δήλωση να είναι απλά 
υπογεγραμμένη ή μέσω της Ενιαίας ψηφιακής 
πύλης της Δημόσιας Διοίκησης “gov.gr”. 

34 Άρθρο 5.1 
Παράρτημα Ι – 

Παρ. Α.5 

(Σελ. 40-41 & 60) 

1. Ορισμένα παραδοτέα (Π.2.2, Π.2.3, Π.2.4, Π.3.1, Π.4.2, Π.4.3, Π.4.4) 
επαναλαμβάνονται σε παραπάνω από μία τμηματικές πληρωμές ενώ άλλα 
παραδοτέα (Π.3.2, Π.3.5) δεν αναφέρονται σε καμία τμηματική πληρωμή. 
Παρακαλώ διευκρινίστε ποια διακριτά παραδοτέα αντιστοιχούν στο κάθε τμήμα 
/ ποσοστό πληρωμής, σύμφωνα με τον πίνακα στις σελίδες 40 – 41 

2. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι ο χρόνος υποβολής των παραδοτέων είναι αυτός 
που αναφέρεται στο αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα της σελ. 60 

3. Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η στήλη «Χρόνος Υποβολής» του πίνακα στις 
σελ. 40-41 αναφέρεται αποκλειστικά στον μήνα καταβολής της τμηματικής 
πληρωμής και του αντίστοιχου ποσοστού δόσης και όχι στην υποβολή του 
αντίστοιχου παραδοτέου, καθώς δεν υπάρχει συνάφεια με το χρονοδιάγραμμα 
της σελ. 60 και αρκετές από τις ενδιάμεσες εκθέσεις δεν είναι δυνατόν να 
υποβληθούν σύμφωνα με την στήλη «Χρόνος Υποβολής» του πίνακα στις σελ. 
40-41, αφού δεν θα έχει ολοκληρωθεί το αντίστοιχο εξάμηνο του εκάστοτε 
κύκλου πρακτικής άσκησης 

1. : Ο πίνακας των σελίδων 40-41 της Προκήρυξης 
διορθώνεται στο ορθό. 
 
 
2. Επιβεβαιώνεται ότι ο χρόνος υποβολής των 
παραδοτέων αυτός που αναφέρεται στο αντίστοιχο 
χρονοδιάγραμμα της σελ. 59. 
 
3: Επιβεβαιώνεται ότι η στήλη «Χρόνος Υποβολής» 
του πίνακα στις σελ. 40-41 αναφέρεται 
αποκλειστικά στον μήνα καταβολής της τμηματικής 
πληρωμής και του αντίστοιχου ποσοστού δόσης 
και όχι στην υποβολή του αντίστοιχου παραδοτέου 
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Παραδοτέο Ενέργειες Παραδοτέου Προθεσμία 
υποβολής 

Ποσοστό 
πληρωμής  

Π1.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Α΄ κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης 

2 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 
20% 

Π1.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Α' Κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 

8 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 
15% Π2.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Β΄ κύκλου 

Πρακτικής Άσκησης 

Π3.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Γ΄ κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης 

Π2.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Β' Κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 

14 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 
20 

Π1.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Α' Κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 

Π3.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Γ' Κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 

Π4.1 Προετοιμασία για την έναρξη του Δ΄ κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης 

Π1.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Α' Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία  

20 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 
20% 

Π1.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης του 
Α' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π2.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Β' Κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 

Π3.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Γ' Κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 

Π4.2 Ενέργειες υλοποίησης 1ου εξαμήνου του Δ' Κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 

Π2.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Β' Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία  

26 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 
15% 

Π2.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης του 
Β' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π3.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Γ' Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία  

Π3.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης του 
Γ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π4.3 Ενέργειες υλοποίησης 2ου εξαμήνου του Δ' Κύκλου 
Πρακτικής Άσκησης στα Δικαστήρια 

Π4.4 Ενέργειες υλοποίησης  του Δ' Κύκλου Πρακτικής 
Άσκησης στα Δικηγορικά Γραφεία  

32 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 
10% 

Π4.5 Συγγραφή Απολογιστικής  Έκθεσης υλοποίησης του 
Δ' Κύκλου Πρακτικής Άσκησης 

Π5.1 On going αξιολόγηση των ενεργειών υλοποίησης 
της Πράξης 

Π5.2 Απολογιστική έκθεση υλοποίησης της Πράξης 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ.  
Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

35 Παράρτημα Ι – 
Παρ. Ι.Α.2, 
Παρ. Ι.Α.4 

& 
Παράρτημα ΙΙ 

(Σελ. 52-54,      
57 & 63) 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι τα ειδικά σχεδιασμένα κριτήρια επιλογής των 
ωφελούμενων (υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων) στον εκάστοτε Κύκλο 
Πρακτικής Άσκησης καθώς και τα κριτήρια που θα οδηγούν στην επιλογή του 
(ήδη συμμετέχοντος στο πρόγραμμα) δικηγορικού γραφείου που θα εξυπηρετεί 
τις ανάγκες του ασκούμενου θα έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) 

Επιβεβαιώνεται ότι τα ειδικά σχεδιασμένα 
κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων (υποψήφιων 
ασκούμενων δικηγόρων) στον εκάστοτε Κύκλο 
Πρακτικής Άσκησης καθώς και τα κριτήρια που θα 
οδηγούν στην επιλογή του (ήδη συμμετέχοντος στο 
πρόγραμμα) δικηγορικού γραφείου που θα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες του ασκούμενου θα έχουν 
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) 

36 Άρθρο 2.2.6 Β 

 (Σελ. 16) 

Στην §2.2.6.Β) σελ. 16 της διακήρυξης αναφέρει : Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) 
(Project Manager), ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 
 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εκ των 

οποίων το ένα στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
 Τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε υλοποίηση 
έργων. 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η ζητούμενη 5ετής επαγγελματική 
εμπειρία σε υλοποίηση έργων τεκμαίρεται από την 15ετή επαγγελματική 
εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών έργων. 

Ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) (Project Manager) και ο 
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου (ΑΥΕ) πρέπει να 
έχουν συνολική 15ετή επαγγελματική εμπειρία σε 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και σε 
υλοποίηση έργων. 

37 Παράρτημα Ι – 
Παρ. Ι.Α.3, 

(Σελ. 54) 

Ως προς τη Δραστηριότητα Ι και σημείο πρώτο (1o bullet σελ. 54), θα σας 
παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσετε "τα παραδοτέα" και τις "προηγούμενες 
δράσεις", βάσει των οποίων ο Ανάδοχος θα διενεργήσει τη διαδικασία επιλογής 
των ωφελούμενων. 

Τα αναφερόμενα παραδοτέα των προηγουμένων 
δράσεων αφορούν στα παραδοτέα του Υποέργου 2 
τα οποία είναι :  
Παραδοτέο Π1.1: Χαρτογράφηση των Δικαστηρίων 
και Εισαγγελιών της χώρας. 
Παραδοτέο ΠΕ1.2: Χαρτογράφηση των 
Δικηγορικών Γραφείων 
Παραδοτέο Π2: Οδηγός υλοποίησης 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ 

Α/Α 
ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ.  
Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Παραδοτέο Π3: Πληροφοριακό σύστημα αιτήσεων 

38  Άρθρο 2.4.3.1 

(Σελ. 29) 

Με βάση το ESPD της διακήρυξης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να 
δηλώσουν ότι πληρούν (Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής, στο ESPD της διακήρυξης) 
τους όρους για την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια και την 
τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα, όμως δεν μπορούν να δηλώσουν σε 
αυτό (όπως έχει διαμορφωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή), τα επιμέρους 
στοιχεία για την οικονομική και χρηματοοικονομική τους επάρκεια και την 
τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα (πχ κύκλους εργασιών, έργα που 
έχουν εκτελέσει, ομάδα έργου, κλπ). Για τα αποδεικτικά των κριτηρίων επιλογής 
για τα οποία δεν διατίθεται το σχετικό πεδίο στο ESPD της διακήρυξης, θα 
πρέπει να κατατεθούν, κατά την υποβολή της προσφοράς, τα αντίστοιχα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα των συμμετεχόντων, και εάν ναι, ποια είναι αυτά που κατατίθενται 
σε αυτή τη φάση (υποβολής προσφοράς), σε σχέση και με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς κατά το στάδιο 
υποβολής προσφοράς για την προκαταρκτική 
απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των άρθρων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 
της διακήρυξης υποβάλλουν, σύμφωνα με τα 
άρθρα 2.2.9.1 και 2.4.3.1 της διακήρυξης, 
κατάλληλα συμπληρωμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.). Το ΕΕΕΣ συνιστά 
προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, αντικαθιστώντας 
την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς. Τα εν λόγω πιστοποιητικά 
υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο 
κατόπιν προς τούτο κλήσης της αναθέτουσας 
αρχής, πλην της περίπτωσης ενεργοποίησης της 
παρ. 5 του άρθρου 79 του ν.4412/2016. 
Εξυπακούεται ότι το δικαίωμα συμμετοχής των 
υποψήφιων οικονομικών φορέων και οι όροι και 
προϋποθέσεις συμμετοχής τους, κρίνονται 
σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ.1 του ν.4412/2016. 
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