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ΘΕΜΑ: « ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ ΕΠΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ : «Ανάθεςη υπηρεςιών υποςτήριξησ για την
υλοποίηςη των δράςεων του έργου με τίτλο: “SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN
COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION” ΜΕ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ: “SOCIAL PLATE”»
Δίδονται οι εξήσ διευκρινήςεισ επί ερωτημάτων για τον με αρ. πρωτ. 635/2-3-2018
Διαγωνιςμό, που έχει Προκηρύξει η ΚΑΘ Α.Ε. : «Ανάθεςη υπηρεςιών υποςτήριξησ για την
υλοποίηςη των δράςεων του έργου με τίτλο: “SUPPORTING SOCIAL ENTERPRISES IN
COMBATING POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION” ΜΕ ΑΚΡΩΝΤΜΙΟ: “SOCIAL PLATE”».
Ερώτημα:
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από DIMITRIOS
CHAMPIDIS
Ημερομηνία:
2018.03.23

1. «Παρακαλούμε διευκρινύςτε για την ενότητα 2.2.6 τησ ανωτϋρω διακόρυξησ και ςυγκεκριμϋνα
για τα απαιτούμενα προςόντα των μελών τησ ομϊδασ ϋργου, όπου μεταξύ ϊλλων ζητεύται «Ένα
μϋλοσ τησ ομϊδασ ϋργου που να διαθϋτει πανεπιςτημιακό τύτλο ςπουδών οικονομικόσ
κατεύθυνςησ, με μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςτην διούκηςη υπηρεςιών και τουλϊχιςτον πενταετό
(ημερολογιακϊ ϋτη) εμπειρύα ςτην υλοπούηςη ϋργων ευρωπαώκόσ εδαφικόσ ςυνεργαςύασ καθώσ
και

ειδικό

εμπειρύα

ςτην

υλοπούηςη

ϋργων

με

αντικεύμενο

την

ενύςχυςη

τησ

επιχειρηματικότητασ»:
Ζητεύται μεταπτυχιακόσ τύτλοσ με αντικεύμενο την «διούκηςη υπηρεςιών» που αποτελεύ ευρύ
όρο, παρακαλούμε όπωσ μασ επιβεβαιώςετε την κϊλυψη τησ εν λόγω θϋςησ από ςτελϋχη με
μεταπτυχιακό ςε υπηρεςύεσ διούκηςησ όπωσ διούκηςη χρηματοοικονομικών υπηρεςιών, διούκηςη
πληροφοριακών ςυςτημϊτων, διούκηςη ϋργων, επιχειρόςεων, ποιότητασ κτλ.».
ΑΠΑΝΣΗΗ :
Η προαναφερόμενη ερώτηςη αφορά ςτην ΟΜΑΔΑ

ΕΡΓΟΤ και ειδικότερα την Ομάδα Α,

περίπτωςη ii (παρ. 2.2.6. ςελίδα 14 τησ Διακήρυξησ).
Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή του Διαγωνιςμού θα κάνει δεκτό κάθε μεταπτυχιακό τίτλο με
ςπουδέσ ςτην διοίκηςη υπηρεςιών οι οποίεσ είναι ςυναφείσ με το αντικείμενο τησ ομάδασ Α,
όπωσ αυτό περιγράφεται αναλυτικά ςτο μέροσ Β τησ υπ’ αριθμ. πρωτ.

635/2-3-2018

Διακήρυξησ.

Ερώτημα:
2. Εϊν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ απαιτεύται η ςυμπλόρωςη Τυποποιημϋνου Εγγρϊφου
Υπεύθυνησ Δόλωςησ ( Τ.Ε..Υ.Δ.) από τουσ εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ ό αρκεύ η υποβολό Υπεύθυνη
Δόλωςησ ςυνεργαςύασ .
ΑΠΑΝΣΗΗ :
την ιςτοςελίδα τησ Ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων υμβάςεων (ΕΑΑΔΗΤ):

http://www.eaadhsy.gr/ και ειδικότερα ςτην ηλεκτρονική διεύθυνςη:
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toytypopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosiassymvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn ,
δίδονται οι κατάλληλεσ οδηγίεσ με θέμα : «Ειδικά θέματα ςυμπλήρωςησ του
Συποποιημένου Εντύπου Τπεύθυνησ Δήλωςησ (ΣΕΤΔ) και του Ευρωπαΰκού Ενιαίου Εγγράφου
ύμβαςησ (ΕΕΕ)» (ςτην ηλεκτρονική διεύθυνςη
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%9
2-%CE%9A3%CE%95?inline=true)
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Καθώσ και Οδηγίεσ ςυμπλήρωςησ για το “ Συποποιημένο Έντυπο Τπεύθυνησ Δήλωςησ (ΣΕΤΔ)
του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”

(ςτην

ηλεκτρονική

διεύθυνςη

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A70%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%9
2-%CE%91%CE%9A%CE%97?inline=true)

Ο Πρόεδροσ & Διευθύνων ύμβουλοσ
Δ. Φαμπίδησ
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