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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Αριστομένους 8, 12351
Πληροφορίες: Αθανασία Σιαπέρα
Τηλέφωνο: 2132019306
e-mail: asiapera@agiavarvara.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 26771/7-10-2021»

ΕΡΩΤΗΜΑ  I. Παροχή διευκρίνισης για το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 12.000€

ΕΡΩΤΗΜΑ II. Παροχή διευκρίνισης για τη συνολική διάρκεια του έργου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Η συνολική διάρκεια έργου: 18 μήνες

ΕΡΩΤΗΜΑ  ΙΙΙ. Παροχή διευκρίνισης ως προς τον συνολικό αριθμό των μελών της Ομάδας 
Έργου και για τον ακριβή αριθμό των μελών στο ρόλο του Υπεύθυνου Ομάδας Έργου 
(ΥΟΕ) στη Δράση  9.4.1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Στη μελέτη 9.4.1 στο κεφάλαιο ΚΤ.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (σελ 125) αναφέρεται ότι την άσκηση του επιστημονικού συντονισμού θα 
αναλάβουν :

Κ.1.1 Ένα στέλεχος  κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών με εμπειρία senior ως 
Επιστημονικά Υπεύθυνος . 

Κ.1.2 Δύο στελέχη, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών με εμπειρία junior που 
θα είναι συντονιστές των Υποπρογραμμάτων Κ.Τ.2.1 και Κ.Τ.2.2 : 

K.2.3  Ένα στέλεχος κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών με εμπειρία median 
ως εμπειρογνώμονας. 

Ωστόσο, εκ παραδρομής δεν έχει γίνει διόρθωση στην περίπτωση Κ.1.1 όπου προβλέπονται 
2 στελέχη ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών. Το πρώτο με απασχόληση 18 μήνες, δηλαδή καθ΄ όλη 
τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και το δεύτερο με απασχόληση 2 μήνες από την έναρξη 
του έργου, προκειμένου να συμβάλλει στην επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης.

Στον πίνακα 7 αναφέρονται οι ειδικότητες και το επίπεδο εμπειρίας . Οι υπεύθυνοι έργου 
σαφώς πρέπει να έχει επίπεδο εμπειρίας senior

Ομάδα έργου θεωρείται το σύνολο των στελεχών που θα υλοποιήσουν το έργο τα οποία 
είναι 37 για τη δράση 9.4.1 και 8 για τη δράση 9.3.1 δηλαδή συνολικά 45 άτομα
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ΕΡΩΤΗΜΑ IV  Παροχή διευκρίνισης ως προς τα προσόντα των Μελών της Ομάδας Έργου: 
“16.Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού” στη Δράση 9.4.1

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συμφωνούμε ως προς τις δυνατότητες τις οποίες αναφέρετε (πιστοποίηση με τα 
αντίστοιχα ΚΑΔ, από «εν δυνάμει πιστοποιημένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) με την επάρκεια του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/ 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού», οι οποίοι , την δεδομένη χρονική περίοδο, είναι είτε με 
πιστοποίηση ΠΕΣΥΠ (Ειδίκευση στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό) της ΑΣΠΑΙΤΕ 
είτε έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεμινάριο συμβουλευτικής διάρκειας 250 
ωρών και να διαθέτουν εμπειρία στη συμβουλευτική)

Ως προς τα προσόντα προβλέπονται κοινωνικοί επιστήμονες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
λόγω των ιδιαίτερων αναγκών της ομάδας στόχου που περιγράφονται στην κοινωνική 
διαστρωμάτωση των ωφελουμένων (κεφάλαιο 1.2 )

ΕΡΩΤΗΜΑ V Παροχή διευκρινήσεων ως προς το ακριβές χρονικό πλαίσιο αναφοράς της 
απαιτούμενης εμπειρίας επί των σχετικών έργων.

AΠΑΝΤΗΣΗ : Τα τρία (3) τελευταία έτη εμπειρίας, αποτελεί το διάστημα 1/11/2018-
31/10/2021

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΙΑΠΕΡΑ

ΠΕ 1 Α


		2021-10-26T12:27:19+0300


		2021-10-26T14:43:38+0300
	LAMPROS MICHOS




