
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2020 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για τη 

συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο 

«Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής 

προσαρμογής του τουριστικού τομέα» (Υποέργο 1) της Πράξης «Δράσεις πρόγνωσης και 

παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του» με κωδικό ΟΠΣ 5003333, 

παρατίθενται κατωτέρω οι σχετικές διευκρινίσεις: 

Ερώτημα :  

Με βάση την ενότητα 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» της διακήρυξης, 

απαιτείται ο υποψήφιος ανάδοχος: 

..... «να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την παροχή των 

υπηρεσιών: ειδικότερα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με την ακόλουθη σύνθεση και 

προσόντα των μελών/στελεχών της: 

...... 

 Μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση/ εκτέλεση των 

επιμέρους εργασιών. Τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου θα είναι 

τουλάχιστον πέντε (5), κάθε ένα από τα οποία θα έχει διακριτά αντικείμενα είτε ως 

προς τα προϊόντα είτε ως προς τις Ενότητες Εργασιών του έργου, όπως αυτά ορίζονται 

στο Παράρτημα Ι – Μέρος Α – παράγραφος 2.3. Όλα τα στελέχη του Αναδόχου που 

θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου θα πρέπει να έχουν: 

- Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών. 

- Τριετή επαγγελματική εμπειρία τα τελευταία δέκα χρόνια σε προϊόντα ή ενότητες 

εργασιών του έργου για τις οποίες θα έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης». 

Επισημαίνεται ότι, η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας των μελών/στελεχών της 

Ομάδας Έργου υπολογίζεται σε φυσικό χρόνο και όχι σε ανθρωποχρόνο, επομένως για την 

κάλυψη των προαναφερόμενων απαιτήσεων από μη μισθωτούς αρκεί η πραγματοποίηση 

σχετικών έργων εντός του ημερολογιακού χρονικού διαστήματος, που καλύπτει τις 

απαιτήσεις που ορίζονται παραπάνω». 

…… 
Σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις παρακαλούμε όπως: 



 

 

 

1. Επιβεβαιώσετε ότι, η απαίτηση «….., κάθε ένα από τα οποία θα έχει διακριτά αντικείμενα 

είτε ως προς τα προϊόντα είτε ως προς τις Ενότητες Εργασιών του έργου» ισχύει μόνο για 

τουλάχιστον πέντε (5) Μέλη της προτεινόμενης Ομάδας Έργου, και, συνεπώς, τα τυχόν 

επιπλέον των πέντε αυτών στελεχών μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση επιμέρους 

εργασιών, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλα στελέχη, για ένα ή περισσότερα τουριστικά 

προϊόντα ή μία ή περισσότερες Ενότητες Εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι, λόγω της 

αναφερόμενης διάρθρωσης του αντικειμένου του έργου και των απαιτήσεων αυτού κρίνεται 

εύλογη η ανάγκη πολλαπλών συνεργειών μεταξύ των μελών της Ομάδας Έργου. 

2. Επιβεβαιώστε ότι, η απαίτηση « …Τριετή επαγγελματική εμπειρία τα τελευταία δέκα 

χρόνια..» καλύπτεται από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία εντός του χρονικού 

διαστήματος από 24/2/2010 έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3. Επιβεβαιώστε ότι, η απαίτηση της τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας με τα 

«προϊόντα ή ενότητες εργασιών του έργου για τις οποίες θα έχει την αρμοδιότητα 

υλοποίησης» σχετίζεται με την συμμετοχή του κατά περίπτωση στελέχους σε ένα ή 

περισσότερα προϊόντα ή μία ή περισσότερες Ενότητες Εργασιών (ανάλογα και με την 

απάντηση σας στο σημείο 1 ανωτέρω). Επίσης, διευκρινίστε αν η τεκμηρίωση της 

επαγγελματικής εμπειρίας σε «ενότητες εργασιών του έργου για τις οποίες θα έχει την 

αρμοδιότητα υλοποίησης» αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση παρόμοιων εργασιών με 

αντικείμενο τον τομέα του τουρισμού ή οι παρόμοιες εργασίες μπορεί να αφορούν και 

άλλους οικονομικούς τομείς. 

4. Διευκρινίστε σε τι συνίσταται η επισήμανση του τρόπου σώρευσης της απαιτούμενης 

επαγγελματικής εμπειρίας για την περίπτωση των μη μισθωτών, σε σχέση με τους 

μισθωτούς: «…..η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας των μελών/στελεχών της Ομάδας 

Έργου υπολογίζεται σε φυσικό χρόνο και όχι σε ανθρωποχρόνο, επομένως για την κάλυψη 

των προαναφερόμενων απαιτήσεων από μη μισθωτούς αρκεί η πραγματοποίηση σχετικών 

έργων εντός του ημερολογιακού χρονικού διαστήματος που καλύπτει τις απαιτήσεις που 

ορίζονται παραπάνω». Πώς διαμορφώνεται η αντίστοιχη απαίτηση για την περίπτωση των 

μισθωτών; 

Διευκρίνιση:  

Αναφορικά με τα ανωτέρω ερωτήματα: 

1. Επιβεβαιώνεται ότι, η απαίτηση «….., κάθε ένα από τα οποία θα έχει διακριτά αντικείμενα 

είτε ως προς τα προϊόντα είτε ως προς τις Ενότητες Εργασιών του έργου» ισχύει μόνο για τα 

πέντε (5) Μέλη της Ομάδας Έργου που θα υποδειχθούν από τον προσφέροντα, και, συνεπώς, 

τα τυχόν επιπλέον των πέντε αυτών στελεχών μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση 



 

 

επιμέρους εργασιών, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλα στελέχη, για ένα ή περισσότερα 

τουριστικά προϊόντα ή μία ή περισσότερες Ενότητες Εργασιών. 

2. Η απαίτηση « …Τριετή επαγγελματική εμπειρία τα τελευταία δέκα χρόνια..» καλύπτεται 

από τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία εντός του χρονικού διαστήματος της 

τελευταίας δεκαετίας έως την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

3. Επιβεβαιώνεται ότι, η απαίτηση της τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας με τα 

«προϊόντα ή ενότητες εργασιών του έργου για τις οποίες θα έχει την αρμοδιότητα 

υλοποίησης» σχετίζεται με την συμμετοχή του κατά περίπτωση στελέχους σε ένα ή 

περισσότερα προϊόνταή μία ή περισσότερες Ενότητες Εργασιών.  

Επίσης, διευκρινίζεται ότι η τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας σε «ενότητες 

εργασιών του έργου για τις οποίες θα έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης» αφορά την 

υλοποίηση παρόμοιων εργασιών και για άλλους οικονομικούς τομείς. 

4. Η εν λόγω απαίτηση «η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας των μελών/στελεχών της 

Ομάδας Έργου υπολογίζεται σε φυσικό χρόνο και όχι σε ανθρωποχρόνο, επομένως για την 

κάλυψη των προαναφερόμενων απαιτήσεων από μη μισθωτούς αρκεί η πραγματοποίηση 

σχετικών έργων εντός του ημερολογιακού χρονικού διαστήματος που καλύπτει τις απαιτήσεις 

που ορίζονται παραπάνω» ισχύει και για την περίπτωση των μισθωτών. 

Ερώτημα :  

Με βάση την ενότητα 2.2.6 «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» της διακήρυξης, 

απαιτείται από τον υποψήφιο ανάδοχο: 

«1) Εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων: Ο προσφέρων (είτε αυτός είναι 

μεμονωμένος υποψήφιος, είτε μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας) πρέπει να έχει προβεί, ως 

Ανάδοχος ατομικά ή ως μέλος Αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων, εντός των τελευταίων 

πέντε ετών πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (2015, 2016, 2017, 2018, 

2019), σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση έργων που να καλύπτουν, στο σύνολό 

τους, τους εξής τομείς: 

 Ανάλυση αγοράς για το τουριστικό προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» και ένα ακόμα ή 

περισσότερα τουριστικά προϊόντα, συναφών με τα προϊόντα/υπηρεσίες στις οποίες 

στοχεύει το στρατηγικό σχέδιο τουρισμού του ΣΕΤΕ (Ναυτικός, Πολιτιστικός και 

Θρησκευτικός, City Break και MICE). 

 Αναπτυξιακές Μελέτες στον τομέα του τουρισμού σε επίπεδο τουριστικού 

προορισμού ή διοικητικής οντότητας ή / και Μελέτες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού 



 

 

Σχεδιασμού στον τομέα του τουρισμού ή / και έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα με 

περιφερειακή διάσταση και καταγραφή / αξιολόγηση οικονομικών επιπτώσεων. 

Τουλάχιστον ένα από τα ως άνω έργα, πρέπει να έχει συμβατική αξία τουλάχιστον ίση με το 

50% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του παρόντος έργου, ενώ το σύνολο της συμβατικής 

αξίας των έργων που θα παρουσιαστούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο πρέπει να ισούται 

τουλάχιστον με τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου (χωρίς ΦΠΑ). 

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης/πρωτοκόλλου 

παραλαβής του έργου, που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή / αποδέκτης.» 

Παρακαλούμε διευκρινίστε με ποιας ημερομηνίας συναλλαγματική ισοτιμία θα πρέπει να 
υπολογιστεί η συμβατική αξία έργου που η σύμβαση ανάθεσης έχει γίνει σε ξένο νόμισμα. 

Διευκρίνιση:  

Διευκρινίζεται ότι η συμβατική αξία έργου, που θα παρουσιαστεί από τον προσφέροντα για 

την κάλυψη της τεχνικής ικανότητας, εφόσον η σύμβαση είναι  σε ξένο νόμισμα, μπορεί να 

υπολογιστεί σύμφωνα με: 1) τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημερομηνία 

υπογραφής της εκάστοτε σύμβασης ή 2)  τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά την 

ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης/πρωτοκόλλου παραλαβής εκάστοτε έργου ή 3) τη 

συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του 

συμμετέχοντα στον παρόντα διαγωνισμό. 
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