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Θέμα: Αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο του Δημόσιου Ανοικτού 
Διαγωνισμού για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διοικητικών διαδικασιών του ΟΠΕΚΑ» της Πράξης 
«Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ». 

Σχετ: Τα από 22/03/2021 δύο (2) διαφορετικά αιτήματα για διευκρινίσεις του οικονομικού 
φορέα «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (αρ. πρωτ. ΕΔΚΑ 300/22.03.2021 και 
302/23.03.2021). 

 

Διευκρίνηση 1η  

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη, προσκομίζονται τα βιογραφικά σημειώματα τόσο του Υπεύθυνου 
Έργου, όσο και των μελών της ομάδας διοίκησης έργου για την απόδειξη της τεχνικής 
ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 (σελ. 24, σημείο Β4) και δεν αποτελούν κριτήριο ανάθεσης. 
Ειδικότερα, τα Βιογραφικά Σημειώματα και οι η Υπεύθυνη Δήλωση περί αληθείας και 
ακριβείας των όσων δηλώνονται σε αυτά επισυνάπτονται μαζί με το ΤΕΥΔ (Μέρος IV ενότητα 
Γ) και σύμφωνα με τη σελ. 83 της Διακήρυξης. Ειδικότερα, μαζί με τα Βιογραφικά Σημειώματα 
θα πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του 
Οικονομικού Φορέα  περί αληθείας και ακριβείας των όσων δηλώνονται σε αυτά. 

 

Διευκρίνιση 2η 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6 (σελ. 18) της διακήρυξης προδιαγράφεται πως οι πέντε (5) 
Εμπειρογνώμονες – μέλη της Ομάδας Έργου (Ο.Ε.) θα πρέπει να διαθέτουν επαρκώς 
αποδεικνυόμενη κατ΄ελάχιστον τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία σε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες και η οποία θα πρέπει να είναι συναφής με το αντικείμενο των εργασιών που 
προδιαγράφεται για το κάθε μέλος στην εν θέματι Διακήρυξη. 

Ειδικότερα:  
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α) για δύο (2) εμπειρογνώμονες ζητείται κατ΄ελάχιστον τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανασχεδιασμού, χαρτογράφησης και μοντελοποίησης 
διαδικασιών με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου, 

β) για ένα (1) Εμπειρογνώμονα Νομικών Επιστημών ζητείται κατ΄ελάχιστον τριετή (3) 
επαγγελματική εμπειρία συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κωδικοποίησης νομοθεσίας 
και εμπειρία στην εκπόνηση νομικών μελετών ή και σε νομοπαρασκευαστική υποστήριξη  

γ) για ένα (1) Εμπειρογνώμονα Οικονομικών Επιστημών ζητείται κατ΄ελάχιστον τριετή (3) 
επαγγελματική εμπειρία συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και 
σχεδιασμού του συστήματος εσωτερικής οργάνωσης λογιστηρίου 

δ) για ένα (1) Εμπειρογνώμονα Επιστήμης της Πληροφορικής /Μηχανικό Υπολογιστών ζητείται 
κατ΄ελάχιστον τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα 
αυτοματοποίησης ροών εργασιών. 

Η εμπειρία αυτή, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των 
εμπειρογνωμόνων σε έργα, όπου έκαστο μέλος της Ομάδας Έργου έχει απασχοληθεί στο 
προδιαγεγραμμένο στη Διακήρυξη αντικείμενο που αναφέρθηκε ανωτέρω. Η ειδικότερη 
απαίτηση για συμμετοχή σε έργα ανασχεδιασμού διαδικασιών ή στρατηγικού σχεδιασμού ή 
αξιολόγησης δομών και λειτουργιών /διαδικασιών ισχύει μόνο για τους δύο (2) 
εμπειρογνώμονες ειδικούς σε θέματα ανασχεδιασμού, χαρτογράφησης και μοντελοποίησης 
διαδικασιών με τη χρήση κατάλληλου εργαλείου.  

 

  
  

 

    

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   

    

                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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