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Ερωτήσεις - Απαντήσεις 

 
επί της με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/121670/886/20-12-2019 Διακήρυξης του 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για τη 
σύνταξη πρακτικού εγχειριδίου για τη διαχείριση και εφαρμογή των μέτρων 
έκτακτης ανάγκης σε περιόδους κρίσης εφοδιασμού σε υγρά καύσιμα» (ΑΔΑΜ: 
19PROC006083035) 
 

1. Η Ομάδα Έργου μπορεί να αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου και τουλάχιστον 

ένα (1) στέλεχος ή από τον Υπεύθυνο Έργου και τουλάχιστον δύο (2) στελέχη; 

Απάντηση: 

Στην παρ. 3.1 του Άρθρου 14.3 της Διακήρυξης όπου αναφέρεται ότι «Ο 

οικονομικός φορέας πρέπει να συγκροτήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται 

από ικανό αριθμό στελεχών - και πάντως όχι λιγότερων από δύο (2) - για την 

έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου» εννοείται ότι η Ομάδα Έργου μπορεί να 

αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου και τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος. 

 

2. Στην παρ. 3.1 του Άρθρου 14.3 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι «O Υπεύθυνος 

έργου πρέπει να διαθέτει διετή τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε διαχείριση κρίσεων ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ενεργειακά 

θέματα» και ότι «Τα στελέχη που θα απασχοληθούν στο έργο θα αναφέρονται 

ονομαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα τα εξής στοιχεία: Αναλυτικό 

βιογραφικό σημείωμα που θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (τίτλοι σπουδών και βεβαιώσεις εργοδοτών 

και φορέων ασφάλισης)». 

Για τον Υπεύθυνο Έργου για την απαίτηση «βεβαιώσεις φορέων ασφάλισης», τι 

έγγραφο πρέπει να προσκομιστεί; Αυτό θα αφορά την περίοδο της διετής εμπειρίας 

που ζητείται ή την τωρινή περίοδο; 

Επίσης για τα λοιπά στελέχη της Ομάδας Έργου για την απαίτηση «βεβαιώσεις 

φορέων ασφάλισης», τι έγγραφο πρέπει να προσκομιστεί και ποια περίοδο θα 

αφορά; 



Απάντηση: 

Στην παρ. 3.1 του Άρθρου 14.3 της Διακήρυξης αναφέρεται επίσης ότι «Η 

παραπάνω εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των στελεχών της 

Ομάδας Έργου σε παρόμοια έργα, με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και βεβαιώσεις 

των εργοδοτών των έργων στα οποία συμμετείχαν». 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την απόδειξη της εμπειρίας του Υπευθύνου 

Έργου πρέπει να προσκομιστούν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή/και βεβαιώσεις 

εργοδοτών, από τις οποίες να αποδεικνύεται η σχετική εξειδικευμένη εμπειρία για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών, καθώς και βεβαίωση του φορέα ασφάλισης 

για το ίδιο αυτό χρονικό διάστημα. Η σχετική εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται, είτε 

από την περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, είτε από 

την βεβαίωση του εργοδότη στην οποία θα αναφέρονται παρόμοια έργα στα οποία 

συμμετείχε, είτε από το συνδυασμό αυτών. 

Για τα υπόλοιπα στελέχη δεν είναι απαραίτητο να προσκομιστούν βεβαιώσεις 

εργοδοτών και φορέων ασφάλισης, αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη για αυτά δεν 

απαιτείται καμία συγκεκριμένη εμπειρία. 

 

3. Εκτός από τον Υπεύθυνο Έργου, τα υπόλοιπα στελέχη της Ομάδας Έργου πρέπει να 

έχουν συγκεκριμένη εμπειρία; 

Απάντηση: 

Για το Υπεύθυνο Έργου απαιτείται διετή τουλάχιστον εμπειρία σε παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διαχείριση κρίσεων ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

σε ενεργειακά θέματα ενώ για τα υπόλοιπα στελέχη της Ομάδας Έργου δεν 

απαιτείται καμία συγκεκριμένη εμπειρία. 

 


