
 

 
 
 

 

Σελίδα 1 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2021 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για τη συμμετοχή 

του στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Ενέργειες 

Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» (Υποέργο 1) της 

Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού 

Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του 

Τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5073549, παρατίθενται κατωτέρω οι σχετικές διευκρινίσεις: 

Ερώτημα :  

Στην παρ. 2.2.6 ‘Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα’ στο σημείο 3. όπου αναφέρονται οι κατ’ 

ελάχιστον ρόλοι των στελεχών που θα απαρτίζουν την Ομάδα Έργου, στη σελ. 27 της Διακήρυξης, 

αναγράφεται ότι ο προσφέρον θα πρέπει να διαθέτει στην Ομάδα Έργου: 

«‘Επόπτες Τηλεκατάρτισης (Ε.Ε.Η.Μ.): Ο επόπτης, εκτός της εποπτείας και της τεχνικής υποστήριξης 

των καταρτιζομένων, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πόρων όσον αφορά τις 

δυνατότητες του Ο.Σ.Τ.Κ., της τεχνικής υποστήριξης των εκπαιδευτών στο έργο τους και της άρτιας 

υλοποίησης της τηλεκατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος. Διευκρινίζεται ότι ο 

κάθε επόπτης τηλεκατάρτισης θα έχει υπό την αρμοδιότητά του έως 100 καταρτιζόμενους.» 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε αν στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι χρειάζεται 

να συμπεριλάβουν στην Ομάδα Έργου τόσους Επόπτες Τηλεκατάρτισης, οι οποίοι να καλύπτουν 

όλους τους καταρτιζόμενους/ ωφελούμενους του έργου (1 Επόπτης για έως 100 καταρτιζόμενους) ή 

αυτή η απαίτηση θα πρέπει να τηρείται από τον ανάδοχο του έργου κατά την υλοποίηση της 

σύμβασης και σε πρώτη φάση κατά την υποβολή της προσφοράς είναι αποδεκτό από την 

Αναθέτουσα, να συμπεριληφθεί στην Ομάδα Έργου τουλάχιστον ένας (1) επόπτης Τηλεκατάρτισης 

(Ε.Ε.Η.Μ.), από κάθε συμμετέχων νομικό πρόσωπο σε ένωση ή αυτόνομα στο διαγωνισμό. 

Διευκρίνιση:  

Σύμφωνα με το άρθρο A.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 5. Η Διοικητική και Επιχειρησιακή ικανότητα/επάρκεια του υπ’ αρ. πρωτ. 79732 (27-7-

2020) (ΑΔΑ:6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ) εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης 

Δράσεων ΕΚΤ με θέμα  «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)», Οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να διαθέτουν:………………. Γ) Κατ’ 

ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό:…… (v) Ειδικά για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ 



 

 
 
 

 

Σελίδα 2 

αποστάσεως διαδικτυακής κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) ή μικτής (blended) κατάρτισης, απαιτείται 

επιπλέον να οριστεί ένας Υπεύθυνος διαχείρισης ολοκληρωμένου συστήματος τηλεκατάρτισης 

(Ο.Σ.Τ.Κ.)/System Administrator, με κατάλληλο επαγγελματικό προφίλ. Επιπλέον, ορίζεται από τον 

πάροχο και ένας (1) Επόπτης Τηλεκατάρτισης, με ρόλο όπως αυτός περιγράφεται στο κεφάλαιο 

“ΡΟΛΟΙ” των προδιαγραφών υλοποίησης της τηλεκατάρτισης (Παράρτημα 1). Ο κάθε επόπτης 

τηλεκατάρτισης θα αντιστοιχεί σε εκατό (100) καταρτιζόμενους κατά το μέγιστο.  

Στο Παράρτημα 1, Κεφάλαιο “ΡΟΛΟΙ” αναφέρεται: ΕΠΟΠΤΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ): Κάθε επόπτης τηλεκατάρτισης θα έχει υπό την αρμοδιότητά του έως 100 

καταρτιζόμενους. Ο επόπτης, εκτός της εποπτείας και της τεχνικής υποστήριξης των καταρτιζομένων, 

έχει την ευθύνη του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πόρων όσον αφορά τις δυνατότητες του Ο.Σ.Τ.Κ., 

της τεχνικής υποστήριξης των εκπαιδευτών στο έργο τους και της άρτιας υλοποίησης της 

τηλεκατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παρόντος. Ο επόπτης τηλεκατάρτισης δεν 

απαιτείται να είναι πιστοποιημένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η εν λόγω προδιαγραφή αποτελεί σημείο ελέγχου της διοικητικής 

και επιχειρησιακής ικανότητας/επάρκειας των υποψηφίων αναδόχων και θα πρέπει να προκύπτει 

ότι πληρούται κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη 

η Ομάδα Έργου να περιλαμβάνει τον αντίστοιχο αριθμό Εποπτών Τηλεκατάρτισης για το σύνολο 

των  καταρτιζόμενων/ ωφελούμενων του έργου (1 Επόπτης για έως 100 καταρτιζόμενους).  

Ερώτημα :  

Στην παρ. 2.4.3.2. της Διακήρυξης (βλ. σελ. 54) και όσον αφορά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς, 

αναφέρει για την Τεχνική Προσφορά, ότι: 

«Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.». 

Παρακαλώ διευκρινίστε μας αν χρειάζεται να υποβληθούν ως παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς 

τα Βιογραφικά Σημειώματα και τα πτυχία των στελεχών που θα συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου, 

τα οποία αναφέρονται στην παρ. 2.2.9.2 ‘Αποδεικτικά μέσα’ σημείο Β.4 σελ. 41, προς απόδειξη του 

κριτηρίου επιλογής παρ. 2.2.6. ‘Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα’ σημείο 3. (σελ. 26) ή αυτά 

υποβάλλονται μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο κατά τη φάση υποβολής των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου (κατακύρωσης), σύμφωνα με παρ. 3.2 (σελ. 60 της διακήρυξης). 

Διευκρίνιση:  



 

 
 
 

 

Σελίδα 3 

Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.2.9.2 ‘Αποδεικτικά μέσα’ σημείο Β.4 σελ. 41, προς απόδειξη του 

κριτηρίου επιλογής παρ. 2.2.6. ‘Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα’ σημείο 3. (σελ. 26) της 

διακήρυξης, αποτελούν τα αποδεικτικά μέσα πλήρωσης του κριτηρίου της τεχνικής επάρκειας του 

υποψηφίου αναφορικά με την διάθεση του προσωπικού που απαιτείται για την υλοποίηση του 

έργου. Σύμφωνα με την παράγραφο Α.  του άρθρου 2.2.9.2 «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 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.» 

Ως εκ τούτου, τα Βιογραφικά Σημειώματα και τα πτυχία των στελεχών που θα συμμετάσχουν στην 

Ομάδα Έργου απαιτείται με βάση τη διακήρυξη να υποβληθούν κατά το στάδιο προσκόμισης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.  

Επισημαίνεται όμως, ότι σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα αρχή για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας, διατηρεί το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητήσει από 

τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού τους. Ιδίως διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή των δικαιολογητικών με τα 

οποία αποδεικνύεται η κάλυψη από αυτούς των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (καταλληλότητα 

άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής 

/ χρηματοοικονομικής επάρκειας), πριν από τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

 


