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Αριθμ.πρωτ: 625/553/25699 

 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 621/32/2021 ΔΑΗΔ 
ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: «ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ» 

Προϋπολογισμού: 90.000,00 € € (άνευ ΦΠΑ) 
 

Σας υποβάλλουμε διευκρινίσεις επί  των από 13/10/2021 με αριθμ .πρωτ. 24763 
αιτήματος παροχής διευκρινήσεων σας που υποβάλατε μέσω της επικοινωνίας του 
ΕΣΗΔΗΣ για τον ΔΑΗΔ 621/32/2021 με περιγραφή: «ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ». 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1 :  
Στην παρ. 1.3 της Διακήρυξης (σελ. 4) ορίζεται: 
«Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης και με αποκλειστικό δικαίωμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να την επεκτείνει αν το 
κρίνει απαραίτητο.» 
Παρακαλούμε να προσδιορίσετε: 
α) το ανώτατο όριο της χρονικής επέκτασης της διάρκειας της σύμβασης και 
β) εάν η κατά τα ανωτέρω επέκταση της διάρκειας της σύμβασης επιφέρει 
αναλογική αύξηση της αξίας/προϋπολογισμού της σύμβασης και, σε περίπτωση 
κατάφασης, μέχρι ποιου ποσού/ποσοστού. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1: 
α)Το ανώτατο όριο χρονικής επέκτασης θα κριθεί με βάση τις συνθήκες και τις 
δυσκολίες εκτελέσεως του έργου. 
β) Δεν επιφέρει αναλογική αύξηση της αξίας/προϋπολογισμού της σύμβασης. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2:  
Στην παρ. 2.1.5. της Διακήρυξης (σελ. 9) ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο, μεταξύ 
άλλων, της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 2.2.2 της Διακήρυξης. 
Στην παρ. 2.2.2.1 της Διακήρυξης (σελ. 11) ορίζεται ότι η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5. 
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Στην της Διακήρυξης (σελ. 29) ορίζεται ότι οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν 
και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης (σελ. 77) παρατίθεται Υπόδειγμα Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής. 
Ενόψει των παραπάνω, του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού της Διακήρυξης 
(04.11.2021) και υπό την παραδοχή ότι ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού της 
Διακήρυξης δεν θα λάβει παράταση, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η 
εγγυητική  
επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει κατ’ ελάχιστον μέχρι 03.06.2022. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2: 
 
Το κατά ελάχιστον προκύπτει σύμφωνα κατά τα οριζόμενα στους  όρους της 
διακήρυξης. 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 3: 
Αναφορικά με τα κριτήρια Οικονομικής, χρηματοοικονομικής και Τεχνικής – 
Επαγγελματικής επάρκειας της παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης (σελ. 15 – 16), 
παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι: 
α) το κριτήριο της περ. α’ (δικηγόροι διορισμένοι στον Άρειο Πάγο) δεν αφορά στην 
περίπτωση υποβολής προσφοράς από Δικηγορική Εταιρεία κατά την έννοια του 
Άρθρου 49 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α’ 208/27.09.2013). Σε 
αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η απαίτηση της περ. α’ αφορά 
σε ένα τουλάχιστον Δικηγόρο Εταίρο ή/και Διαχειριστή της Δικηγορικής Εταιρείας. 
β) το κριτήριο της περ. β’ (να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή άσκηση 
επαγγέλματος ως δικηγόροι) δεν αφορά στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από 
Δικηγορική Εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι η 
απαίτηση της περ. β’ αφορά σε ένα τουλάχιστον Δικηγόρο Εταίρο ή/και Διαχειριστή 
της Δικηγορικής Εταιρείας. 
γ) το κριτήριο της περ. γ’ (τουλάχιστον εκατό (100) γραμμάτια προκαταβλητέων 
εισφορών ανά έτος, από το 2016 έως και το 2020) ισχύει για την Δικηγορική 
Εταιρεία και καταλαμβάνει τις περιπτώσεις έκδοσης γραμματίων των Δικηγόρων 
Εταίρων ή/και εμμίσθων δικηγόρων ή/και συνεργατών αυτής. 
δ) ως προς το κριτήριο της περ. ζ’ 
(i) η περ. ζ’ καταλαμβάνει, επίσης: 
 - Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δεν υπάγονται στο δημόσιο ή και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος, θυγατρικές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, των οποίων οι 
μετοχές κατέχονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργούν χάριν 
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του δημοσίου συμφέροντος, καθώς νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα 
(ii) η απαρίθμηση των σκοπών για τα νομικά πρόσωπα της περ. ζ’ είναι 
διαζευκτική και όχι σωρευτική 
(iii) η έννοια του όρου απασχόληση της περ. ζ’ ερμηνεύεται διασταλτικά και 
καταλαμβάνει και περιπτώσεις ανάθεσης συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων 
νομικών υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα της περ. ζ’. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
απαίτηση περί απασχόλησης σε νομικό πρόσωπο της περ. ζ’ αρκεί να συντρέχει σε 
ένα τουλάχιστον μέλος της ομάδας εκτέλεσης του προσφέροντος. 
ε) για την πλήρωση του κριτηρίου της περ. η’ αρκεί η πλήρωση του κριτηρίου της 
περ. ζ’. Επισημαίνουμε σχετικά ότι η υποπερίπτωση δ’, της περ. Β.4 της παρ. 2.2.9.2 
της Διακήρυξης καταλαμβάνει αμφότερες τις περ. ζ’ και η’ της παρ. 2.2.5 της 
Διακήρυξης. Ως εκ τούτου κατανοούμε ότι δεν απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να 
διαθέτουν εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ειδικά εις ότι αφορά στη διαχείριση 
και απόκτηση σχολικής στέγης. 
στ) ως προς το κριτήριο της περ. θ’ 
(i) η περ. θ’ καταλαμβάνει περιπτώσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων κατά την έννοια των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και του Ν. 
4412/2016 ανεξαρτήτως αντικειμένου 
(ii) η περ. θ’ καταλαμβάνει και περιπτώσεις υπό εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3: 
α) Μόνο στο διαχειριστή. 

β) Μόνο στο διαχειριστή. 

γ) Στο πρόσωπο του διαχειριστή και των δικηγόρων εταίρων. 

δ-i) Όχι, δεν καταλαμβάνει τα αναγραφόμενα στο ερώτημά σας νομικά πρόσωπα. 

δ-ii) Διαζευκτική. 

δ-iii) Όχι, δεν ερμηνεύεται διασταλτικά. 

ε) Όχι, πρέπει να αφορά στη διαχείριση και απόκτηση σχολικής στέγης. 

στ-i) Ναι, ανεξαρτήτως αντικειμένου. 

στ-ii) Όχι, δεν καταλαμβάνει περιπτώσεις υπό εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 4 : 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν από την προσκόμιση των Δηλώσεων Φόρου 
Εισοδήματος και των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων των ετών 2019 και 2020, 
σύμφωνα με την περ. Β.3 της παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης (σελ. 19) απαιτείται να 
προκύπτει συγκεκριμένο ύψος κύκλου εργασιών ή καθαρής θέσης για τον 
προσφέροντα οικονομικό φορέα. Συναφώς, αναφέρεται ότι στην παρ. 2.2.5 δεν 
προσδιορίζεται συγκεκριμένη απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας των 
διαγωνιζομένων. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 :  

Δεν απαιτείται να αποδεικνύεται συγκεκριμένο ύψος κύκλου εργασιών ή καθαρής 

θέσης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: 

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια εκ των πιστοποιητικών που αναφέρονται 

στην υποπερίπτωση α’, της περ. Β.4 της παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης (σελ. 19) 

αφορούν συγκεκριμένα 

α) στο νομικό πρόσωπο της Δικηγορικής Εταιρείας  

β) στο πρόσωπο του/των Διαχειριστή/-ών αυτής και 

γ) σε αμφότερα τα παραπάνω πρόσωπα. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 :  

Στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό της 

περ. α-iv. Αν η εταιρεία έχει ιδρυθεί μετά το 2016, για το χρονικό διάστημα από το 

2016 έως την ίδρυσή της, το πιστοποιητικό θα εκδίδεται στο πρόσωπο του/των 

διαχειριστή/των της. 

Στο πρόσωπο του/των διαχειριστή/ων θα πρέπει να προσκομιστούν τα πιστοποιητικά 

των περ. αi, αii, αiii, β, ε και στ. 
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Στο πρόσωπο αμφοτέρων θα πρέπει να προσκομιστούν τα πιστοποιητικά των περ. γ 

και δ. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6:  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ο πίνακας της υποπερίπτωσης γ’, της περ. Β.4 

της παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης (σελ. 19) αναφέρεται στις δημόσιες συμβάσεις της 

περ. θ’ της παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 : 

Ναι. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7 :  

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι συμβάσεις που αναφέρονται στην 

υποπερίπτωση δ’, της περ. Β.4 της παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης (σελ. 19) 

α) δύναται να έχουν συναφθεί και με 

- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δεν υπάγονται στο δημόσιο ή και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, 

ή/και θυγατρικές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, των οποίων οι μετοχές 

κατέχονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργούν χάριν του 

δημοσίου συμφέροντος ή/και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, 

καθώς και 

β) ότι η απαρίθμηση των σκοπών των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην εν 

λόγω υποπερίπτωση είναι διαζευκτική και όχι σωρευτική. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 : 
α) Όχι. 



               ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
β) Διαζευκτική 

ΕΡΩΤΗΜΑ 8 : 

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ως βεβαιώσεις απασχόλησης 

- εξειδίκευσης της υποπερίπτωσης ε’, της περ. Β.4 της παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης 

(σελ. 20) 

α) γίνονται δεκτές βεβαιώσεις που να πιστοποιούν την ανάθεση συμβάσεων στο 

νομικό πρόσωπο της Δικηγορικής Εταιρείας και 

β) ότι στην έννοια του δημοσίου οργανισμού ή φορέα περιλαμβάνονται για τους 

σκοπούς της Διακήρυξης 

- Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που δεν υπάγονται στο δημόσιο ή και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, 

θυγατρικές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, των οποίων οι μετοχές 

κατέχονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργούν χάριν του 

δημοσίου συμφέροντος και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς 

και   

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 : 

α) Ναι. 

β) Όχι 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 9 : 

Στον πίνακα της παρ. 2.3.1 (Κριτήριο Ανάθεσης) της Διακήρυξης (σελ. 22) ορίζονται οι 

συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους κριτηρίων (Α.1, Α.2, Β.1 και Β.2) για την 

αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς. 
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Διαπιστώνουμε ότι στον τύπο υπολογισμού της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής 

Προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) στην παρ. 2.3.2 της Διακήρυξης (σελ. 23) υπάρχει αναντιστοιχία 

ως προς τους συντελεστές βαρύτητα των που παρατίθενται στον πίνακα της παρ. 

2.3.1. 

Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε τους συντελεστές 

βαρύτητας για την αξιολόγηση κάθε επιμέρους κριτηρίου αξιολόγησης της Τεχνικής 

Προσφοράς. 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9  :  

Οι συντελεστές βαρύτητας της αξιολόγησης είναι οι αναγραφόμενοι στο πίνακα με 

τα κριτήρια αξιολόγησης σελ.22 παρ.2.3.1.. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 10 : 

Στο Άρθρο 2.4.2.1 της Διακήρυξης (σελ. 24) ορίζεται ότι οι προσφορές υποβάλλονται 

«σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 

Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Επειδή η υπ’ αριθ. 

56902/215 Υπουργική Απόφαση καταργήθηκε με το Άρθρο 22 της υπ’ αριθ. 

64233/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2453/9.6.2021),    παρακαλούμε    να   

διευκρινίσετε   και   να επιβεβαιώσετε το   θεσμικό   πλαίσιο   που   διέπει   τη   

διαδικασία υποβολής προσφορών, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 

της Διακήρυξης.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10 : 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 

στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 



               ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
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       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 

και Υπηρεσίες» [ 

 

 
ΕΡΩΤΗΜΑ 11 : 
 
Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν ο χρόνος ισχύος της προσφοράς των 
οικονομικών φορέων ορίζεται κατά τη Διακήρυξη σε έξι (6) μήνες (παρ. 2.4.5) ή σε 
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (παρ.2.4.3.2 περ. β’) από την επομένη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11 : 
 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 180 ημέρες. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 12 : 
  
Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 2.4.3.2 της Διακήρυξης (σελ. 28) αναφέρεται επί 
λέξει «Στο περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει επ’ ουδενί να 
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία, ενώ τυχόν εμφάνισή τους 
(συμπεριλαμβανομένου της ένδειξης “δωρέαν”) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς.». 
Επειδή στην περ. θ’ της παρ. 2.2.5 της Διακήρυξης ορίζεται η απαίτηση για την 
εκτέλεση κατά την τελευταία τριετία δημοσίων συμβάσεων αξίας τουλάχιστον 
€200.000,00. 
Επειδή, επίσης, στον πίνακα της της υποπερίπτωσης γ’, της περ. Β.4 της παρ. 2.2.9.2 
της Διακήρυξης υπάρχει στήλη στην οποία αναφέρεται η τιμή/αξία των συμβάσεων 
που έχουν εκτελέσει οι προσφέροντες. 
Ενόψει των παραπάνω, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε εάν απαιτείται ή όχι η 
διαγραφή, ή άλλως απόκρυψη από τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, κάθε 
στοιχείου που αναφέρεται στην τιμή/αξία των συμβάσεων που έχουν εκτελέσει και 
επικαλούνται οι οικονομικοί φορείς ως και κάθε άλλους συναφούς οικονομικού 
στοιχείου των παραπάνω συμβάσεων. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 12 : 
  
Όχι, δεν απαιτείται η διαγραφή / απόκρυψη των εν λόγω στοιχείων. 
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           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

       ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 13 : 
 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι δεν προβλέπεται, ή άλλως απαιτείται, από 
τη Διακήρυξη ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός μελών της προτεινόμενης ομάδας 
εκτέλεσης που συμπεριλαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς στα περιεχόμενα της 
Τεχνικής Προσφοράς τους. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 13 : 
Όχι. 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 14 : 
  
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ σύμφωνα με 
την παρ. 2.4.4 της Διακήρυξης (σελ. 29) υπολογίζεται από 01/01/2021 έως 
30/06/2021 και όχι από 01/06/2021 έως 31/05/2024, όπως αναφέρεται στο 
Παράρτημα ΙΙ – Οικονομική Προσφορά (σελ. 75) της Διακήρυξης. 
Επίσης,      αντιλαμβανόμαστε      ότι      η      αναφορά      σε Υπηρεσίες Φύλαξης της 
εγκατάστασης της Φ.Ε. Πάτρας έχει γίνει εκ παραδρομής και δεν σχετίζεται με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού της Διακήρυξης. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε. 
 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 14 : 
 
Ενδεικτική Περίοδος Έργου: 01.01.2021 έως 30.06.2021. Ως προς το έτερο σκέλος, 

πρόκειται περί προφανούς παραδρομής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 15 : 
 
Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώστε ότι η σύμβαση της Διακήρυξης, δεν υπόκειται 
λόγω αξίας/ύψους προϋπολογισμού, σε προ συμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο σύμφωνα με το Άρθρο 324 του Ν. 4700/2020. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 15 : 
 
Δεν υπόκειται. 
 
 
 
 

                                                                                          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

 

 

ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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