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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων επί της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 370/28.05.2021 με θέμα: 

Απόφαση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής 

για την επιλογή Αναδόχου για το υποέργο 7 με τίτλο: «Μελέτη για το προφίλ των 

δραστών ενδοοικογενειακής βίας, αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους 

δράστες, προτάσεις βελτίωσης των θεραπευτικών προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη 

της ενδοοικογενειακής βίας» στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΞEΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ –ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ» και με 

Κωδ. ΟΠΣ 5001377 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020». 

ΣΧΕΤ.: Το από 31/05/2021 ερώτημα για παροχή διευκρινήσεων. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών παρέχει 

συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της ανωτέρω 

προκήρυξης, απαντώντας συγκεντρωτικά στα ερωτήματα που τέθηκαν εγγράφως έως και 

τις 07-06-2021. 

Ειδικότερα: 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: 

Παράγραφος 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα - Σελ.19 

(α) οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει κατά τα τελευταία 

πέντε (5) έτη (από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) μία 

ή περισσότερες συμβάσεις, στο σχεδιασμό και υλοποίηση κοινωνικών ερευνών με 

χρήση ποιοτικών μεθόδων και τεχνικών, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 100% της 

προϋπολογιζόμενης αξίας του παρόντος έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
mailto:gmanoli@mou.gr
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Παρακαλούμε για την παροχή διευκρίνησης εάν η κάλυψη της ανωτέρω προδιαγραφής 

(100% της προϋπολογιζόμενης αξίας του παρόντος έργου μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): 

Α. προκύπτει αθροιστικά από τις σχετικές με το αντικείμενο συμβάσεις που έχει 

υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος, ή  

Β. πρέπει να προκύπτει ξεχωριστά / ανεξάρτητα από τουλάχιστον μία από τις 

σχετικές με το αντικείμενο συμβάσεις που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

Η εν λόγω απαίτηση (100% της προϋπολογιζόμενης αξίας του παρόντος έργου μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), δεν αναφέρεται αθροιστικά στις σχετικές με το αντικείμενο 

(σχεδιασμός και υλοποίηση κοινωνικών ερευνών με χρήση ποιοτικών μεθόδων και 

τεχνικών) συμβάσεις που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος αλλά θα πρέπει να 

προκύπτει ξεχωριστά/ανεξάρτητα από τουλάχιστον μία από τις σχετικές με το 

αντικείμενο συμβάσεις. 

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

Μονάδα Β2’, Φάκελος έργου 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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