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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό 

«ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ (COACHING) ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ» 

 

Σας γνωρίζουµε τις σχετικές διευκρινίσεις που δόθηκαν από τη ∆/νση 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στα ακόλουθα ερωτήµατα αναφορικά µε τον 
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό για το «ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ (COACHING) ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ»: 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ/ ΣΧΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί όροι –Απαιτήσεις-Πίνακας 
στην ενότητα «1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» και ειδικότερα στην 
υπο-ενότητα «ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ/ ΣΧΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 
παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:  
α) Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ότι «Το οργανωτικό σχήµα υλοποίησης του 
Έργου από τον ανάδοχο θα πρέπει να περιλαµβάνει δυο διακριτά επίπεδα, µε 
επιµέρους αρµοδιότητες και ανάλογη στελέχωση». Οµοίως στον πίνακα της σελ. 71 
αναφέρεται «Οµάδα Έργου και ρόλοι ανά ενέργεια και ανά περιφέρεια». 
Επιπρόσθετα, στην παρ. 2 «οµάδα Έργου» (σελ. 71) αναφέρεται «Η οµάδα έργου 
(κεντρικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο) µαζί µε τον Υπεύθυνο του Έργου 
συνεργάζονται, λειτουργούν συµπληρωµατικά και αποτελούν τους βασικούς 
συντελεστές διοίκησης του έργου». Από την ανάγνωση της ∆ιακήρυξης και σύµφωνα 
µε την προσέγγιση µας προκύπτουν οι ακόλουθες θέσεις στην Οµάδα Έργου: 

• Υπεύθυνος Έργου 

• Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου ή Επιστηµονικός Υπεύθυνος 

• Επικεφαλής/υπεύθυνος της οµάδας πλοήγησης 

• Επικεφαλής/υπεύθυνος για θέµατα matchmaking ανέργου- καθοδηγητή 

• Επικεφαλής/υπεύθυνος της καθοδήγησης 
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• Επικεφαλής/υπεύθυνος τεχνολογιών-πληροφορικής 

• Υπεύθυνος ανάπτυξης ενεργειών και δράσεων για τους ανέργους 

• Υπεύθυνος της οικονοµικής παρακολούθησης του έργου 

• Συντονιστής εσωτερικής αξιολόγησης και παρακολούθησης του Έργου 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω ερωτάται και παρακαλούµε όπως διευκρινιστεί εάν ο 
ανάδοχος απαιτείται να διαµορφώσει οµάδα έργου µε τις ανωτέρω απαιτούµενες 
θέσεις ανά περιφέρεια. 
β) Επίσης, ερωτάται αν ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου µπορεί να καλύψει και 
την θέση του Επιστηµονικού Υπευθύνου ή πρόκειται για διακριτές θέσεις; 
γ) Επιπρόσθετα, ποια είναι ενδεικτικά τα καθήκοντα/αρµοδιότητες του Υπευθύνου 
Οµάδας πλοήγησης ; 
δ) Οµοίως ποια είναι ενδεικτικά τα καθήκοντα/αρµοδιότητες του Υπευθύνου 
τεχνολογιών πληροφορικής; 
ε) Περαιτέρω ποια είναι ενδεικτικά τα καθήκοντα/αρµοδιότητες του υπευθύνου 
ανάπτυξης ενεργειών και δράσεων για τους ανέργους; 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: α) Τα παραπάνω αντικείµενα αποτελούν αρµοδιότητες των υπευθύνων 
επί των συγκεκριµένων θεµάτων (ρόλους) και ο επιµερισµός ενός ή περισσοτέρων 
ανά άτοµο, καθώς και ο τυχόν καταµερισµός κάποιων από αυτά σε περιφερειακό 
επίπεδο θα αποτελέσουν αντικείµενο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2.3 της ∆ιακήρυξης σχετικά µε τη 
λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητα της οµάδας έργου, λαµβάνοντας υπόψιν 
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των µελών της. 
β) Ο αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου µπορεί να καλύψει και τη θέση του 
Επιστηµονικού Υπεύθυνου. 
Η απάντηση στα ερωτήµατα γ) δ) και ε) αποτελεί αντικείµενο αξιολόγησης της 
τεχνικής προσφοράς και συγκεκριµένα του κριτηρίου Κ5 της ∆ιακήρυξης. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  
Στην ενοτ. 6.2.2 της ∆ιακήρυξης αναφέρεται ότι «f..Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 
σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος». 
 Εντούτοις, στην ενοτ. 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου της σύµβασης» αναφέρεται στην παρ. 5 στο 2ο σηµείο «Στην 
περίπτωση που ο συνολικός αριθµός των καθοδηγηθέντων ανέργων είναι 
µικρότερος του προβλεφθέντα, το συνολικό κόστος για την καθοδήγηση 
διαµορφώνεται ανάλογα µε τον αριθµό των ανέργων στους οποίους έχει προσφερθεί 
καθοδήγηση».  
Στο πλαίσιο των ανωτέρω και έχοντας υπόψη ότι τα τελικά επιχειρηµατικά σχέδια 
των ανέργων συνιστούν παραδοτέα του Έργου (Π ∆.5) , παρακαλείσθε να µας 
διευκρινήσετε εάν η µη επίτευξη του στόχου καθοδήγησης των 3,000 ανέργων και 
κατά συνέπεια παράδοσης µικρότερου αριθµού επιχειρηµατικών σχεδίων οδηγεί σε 
µείωση της συµβατικής αξίας του έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3 ή σε 
ανακήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου σύµφωνα µε την παρ. 6.2.2.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η µη επίτευξη του στόχου καθοδήγησης των 3.000 ανέργων, χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου, και κατά συνέπεια η παράδοση µικρότερου αριθµού 
επιχειρηµατικών σχεδίων µε την επιφύλαξη της παρ. 6.2.2 οδηγεί σε µείωση της 
συµβατικής αξίας του έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3 της ∆ιακήρυξης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3:  

Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν υπάρχει ασυµβίβαστο ή όχι για το µόνιµο 
προσωπικό του Αναδόχου, που δεν συµµετέχει στην Οµάδα Έργου, να συµµετάσχει 
στην πρόσκληση για το µητρώο των καθοδηγητών ; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το µόνιµο προσωπικό του αναδόχου που δεν ανήκει στην Οµάδα 
Έργου, µπορεί να συµµετέχει στην πρόσκληση για το Μητρώο των Καθοδηγητών, 
εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζονται στην Ενέργεια Α και τυχόν 
πρόσθετες προϋποθέσεις που θα θέσει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Στην ενοτ. 2.2.4 της ∆ιακήρυξης, αναφέρεται µεταξύ, άλλων ότι "Οι 
οικονοµικοί φορείς, και σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων τα µέλη αυτών, 
που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 
ασκούν εµπορική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας, ήτοι µε 
µια ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες: Υπηρεσίες παροχής συµβουλών 
σε θέµατα ανάπτυξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων".  
Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε µε ποιους εναλλακτικούς τρόπους αποδεικνύεται 
τυπικά και ουσιαστικά η παραπάνω απαίτηση.  
Εφόσον απαιτηθεί ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει συγκεκριµένο/-νους ΚΑ∆ σας 
παρακαλούµε να µας υποδείξετε τους σχετικούς ΚΑ∆. 
Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία µας έχει κύριο ΚΑ∆ 70221102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ 
ΜΕΧΡΙ 30 ΑΤΟΜΑ, ο οποίος εντάσσεται στον 4ψήφιο ΚΑ∆ 7022 "Υπηρεσίες 
παροχής επιχειρηµατικών συµβουλών διαχείρισης". Κατά την κρίση µας ο ανωτέρω 
ΚΑ∆ σε συνδυασµό φυσικά και µε το αντικείµενο της δραστηριότητας της εταιρείας 
είναι συναφής µε το αντικείµενο της ∆ιακήρυξης, παρακαλείσθε όπως επιβεβαιώσετε 
θετικά τα ανωτέρω. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη διακήρυξη δεν γίνεται αναφορά σε ΚΑ∆. Οι κανόνες απόδειξης ως 
προς τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής ορίζονται στην ενότητα 2.2.9 καθώς και στην 
παρ. 3.2 της ∆ιακήρυξης. 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα 
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της 
τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του 
ν.4412/2016. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί όροι –
Απαιτήσεις-Πίνακας Συµµόρφωσης, αναφέρεται ότι προβλέπεται και η 
παρακολούθηση της πορείας των ανέργων για 6 µήνες, ξεκινώντας από την 
ηµεροµηνία υποβολής των επιχειρηµατικών σχεδίων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα. 
Παρακαλούµε να διευκρινιστεί ο ρόλος των καθοδηγητών (coaches) στη διαδικασία 
παρακολούθησης. Η παρακολούθηση αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου 
ή των αρµόδιων εργασιακών συµβούλων; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η παρακολούθηση της πορείας των ανέργων για 6 µήνες µετά την 
υποβολή των επιχειρηµατικών σχεδίων τους στην ηλεκτρονική πλατφόρµα θα 
πραγµατοποιηθεί από τους αρµόδιους εργασιακούς Συµβούλους του ΟΑΕ∆ και δεν 
αποτελεί συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Η συµµετοχή των ωφελουµένων στο “Πιλοτικό Πρόγραµµα 
Υποστήριξης Επιχειρηµατικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών” θα 
λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση των αιτηµάτων χρηµατοδότησης ανέργων νέων 
ηλικίας 18-29 ετών, που επιθυµούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η συµµετοχή των ωφελουµένων στο «Πιλοτικό Πρόγραµµα 
Υποστήριξης Επιχειρηµατικών Σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών» δεν θα 
λαµβάνεται υπόψη (δεν θα µοριοδοτείται) στην αξιολόγηση των αιτηµάτων 
χρηµατοδότησης νέων επιχειρήσεων από ανέργους της ίδιας ηλικίας. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 7: Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύζευξης (matchmaking) ανέργου – 
καθοδηγητή, παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν προβλέπεται η αντιστοίχιση 



4 
 

περισσότερων του ενός καθοδηγητή ανά ωφελούµενο, στις περιπτώσεις που 
απαιτείται;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αντιστοίχηση περισσότερων του ενός καθοδηγητή ανά ωφελούµενο 
είναι δυνατή εφόσον τεκµηριώνεται επαρκώς στην τεχνική προσφορά του αναδόχου 
και θα αξιολογηθεί ανάλογα και σύµφωνα µε την Ενότητα 2.3 της ∆ιακήρυξης. Σε κάθε 
περίπτωση η αµοιβή του αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή αναφορικά µε την 
καθοδήγηση είναι ανά συνεδρία/ ανά άνεργο και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 
παρ. 1.3 της ∆ιακήρυξης. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 8: Στο Κεφάλαιο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου της σύµβασης, αναφέρεται ότι «Το συνολικό κόστος καθοδήγησης 
ανέργων (συνολικό κόστος συνεδριών 3000 ανέργων) δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των 900.000,00€, συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατήσεων και του ΦΠΑ. 
Συγκεκριµένα, το κόστος συνεδριών (έξι συνολικά) ανά ωφελούµενο άνεργο δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 300,00€ συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
κρατήσεων και του ΦΠΑ, ήτοι κόστος συνεδρίας έως 50,00€.» 
Παρακαλούµε να διευκρινιστεί αν υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής για τον τύπο των συµβάσεων που συνάπτει ο ανάδοχος µε τους καθοδηγητές 
(coaches) και το εύρος της αµοιβής τους ανά συνεδρία. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο τύπος της σύµβασης που συνάπτει ο υποψήφιος ανάδοχος µε τους 
καθοδηγητές (coaches) είναι στη διακριτική ευχέρεια του αναδόχου, σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία. Σε κάθε περίπτωση η αµοιβή  του αναδόχου από την 
Αναθέτουσα Αρχή αναφορικά µε την καθοδήγηση είναι ανά συνεδρία/ ανά άνεργο και 
το ύψος της αναφέρεται στην παρ. 1.3 της ∆ιακήρυξης. 
 

 

    Η Αν. Προϊσταµένη της 

  ∆ιεύθυνσης Προµηθειών  

 

 

                 Κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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