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Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων μετά από την διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί του
σχεδίου της Διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της
Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» συνολικού προϋπολογισμού 885.314,52€
πλέον Φ.Π.Α. 24% (1.097.790,00€ με Φ.Π.Α. 24%).

Μετά την διενέργεια της ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί του σχεδίου της Διακήρυξης (με ΑΔΑΜ:
21DIAB000021391) για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της
Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», που έληξε την 29η Δεκεμβρίου 2021,
παραθέτουμε τα σχόλια (αποτελέσματα), που αναρτήθηκαν στα πλαίσια της ανωτέρω διαβούλευσης.
ΣΧΟΛΙΟ 1:
Εταιρεία: KPMG
Παράρτημα Ι – Α.3
Χρονοδιάγραμμα: Θα μπορούσε να επεκταθεί η Φάση Β έως τον 11ο μήνα, ώστε να υπάρξει ο
απαιτούμενος χρόνος να ολοκληρωθεί/ εγκριθεί εσωτερικά η οργανωτική δομή και βάσει αυτής να
σχεδιαστούν οι νέες / επικαιροποιημένες διαδικασίες.
ΣΧΟΛΙΟ 2:
Εταιρεία: Ernst & Young
Άρθρο 2.2.6
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν αποκτήσει την προϋπηρεσία αποκλειστικά από έργα που έχουν
υλοποιήσει σε φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κατά την τελευταία τριετία. Καθώς είναι
εξαιρετικά λίγα τα έργα που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία τριετία για τα απαιτούμενα αντικείμενα για
φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, παρακαλούμε όπως εξετάσετε την τροποποίηση των
όρων της σχετικής παραγράφου, ώστε να συμπεριληφθούν αντίστοιχα έργα που οι υποψήφιοι έχουν
υλοποιήσει και σε ιδιωτικούς φορείς. Προτείνεται η ανωτέρω τροποποίηση, για την δυνατότητα συμμετοχής
περισσότερων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με την αρχή της ισοτιμίας, προς ενίσχυση του υγιούς
ανταγωνισμού και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
ΣΧΟΛΙΟ 3:
Εταιρεία: INTRAWAY
Άρθρο 2.2.9.2 παρ.Β.4
«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:
Α) Αν οι αποδέκτες των υπηρεσιών των έργων είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(Αναθέτουσες Αρχές), η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται με σχετικά Αποδεικτικά Ορθής
Υλοποίησης (π.χ. Πρωτόκολλο παραλαβής ή Βεβαίωση καλής εκτέλεσης), τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί

από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, θα πρέπει να υποβληθούν και τα αντίγραφα των υπογεγραμμένων
συμβάσεων των έργων όπως έχουν αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Δεδομένου ότι η ανάρτηση των συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ αποτελεί υποχρέωση των αναθέτουσων αρχών και
εκφεύγει πλήρως του ελέγχου των οικονομικών φορέων, προτείνεται να παραλειφθεί η απαίτηση
προσκόμισης των συμβάσεων ως αποδεικτικό εμπειρίας ή να τεθεί ως εναλλακτική η προσκόμιση απλών
αντιγράφων των υπογεγραμμένων συμβάσεων.
ΣΧΟΛΙΟ 4:
Εταιρεία: INTRAWAY
Άρθρο 2.2.6
Παρακαλούμε διευκρινίστε αν μόνο ένα από τα έργα του σημείου α) του Άρθρου 2.2.6 πρέπει να έχει τίμημα
τουλάχιστον το 80% του προϋπολογισμού της παρούσας ή επιτρέπεται και η αθροιστική κάλυψη.
ΣΧΟΛΙΟ 5:
Εταιρεία: Ernst & Young
Άρθρο 2.2.9.2
Προκειμένου για τα στοιχεία τεκμηρίωσης των ολοκληρωμένων έργων που θα πρέπει να υποβάλει ο
προσωρινός ανάδοχος, γίνεται αναφορά στα παρακάτω (προκειμένου για έργα που έχει υλοποιήσει ο
υποψήφιος και αφορούν ιδιωτικούς φορείς: «…Β) Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα
αποδεικνύεται με βεβαίωση του αποδέκτη ή ΥΔ του οικονομικού φορέα, όπου κι εδώ από τα αναγραφόμενα
θα πρέπει να συμπεραίνονται τα παραπάνω στοιχεία του σημείου (Α), την προσκόμιση της σχετικής
έγγραφης Σύμβασης (αντίγραφο), καθώς και αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου για την παροχή της
παραπάνω υπηρεσίας. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία εκδόσεως του Τιμολογίου…»
Δεδομένου ότι οι συμβάσεις που υπογράφονται με ιδιωτικούς φορείς, στην συντριπτική τους πλειοψηφία,
αποτελούν εμπορικό και επιχειρηματικό απόρρητο και δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε δημόσιο
διαγωνισμό και οι τιμολογήσεις δεν γίνονται απαραίτητα κατά την ολοκλήρωση των εν λόγω συμβάσεων,
άρα δεν αποτελούν τεκμηρίωση ημερομηνίας ολοκλήρωσης, παρακαλούμε όπως τροποποιηθεί η σχετική
απαίτηση ως εξής: «…Β) Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, η παροχή θα αποδεικνύεται είτε με
βεβαίωση του αποδέκτη είτε με ΥΔ του οικονομικού φορέα, όπου να αναφέρονται η άρτια και εντός του
χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του έργου, η ημερομηνία ολοκλήρωσής του, το αντικείμενο της υπηρεσίας,
το τελικό καταβληθέν οικονομικό τίμημα …»
ΣΧΟΛΙΟ 6:
Εταιρεία: INTRAWAY
Άρθρο 2.2.7
Αναφορικά με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (σελ. 28, παρ. 2.2.7), δεδομένου ότι το εν λόγω έργo
περιλαμβάνει και υπηρεσίες δημοσιότητας, προτείνουμε να προστεθεί η απαίτηση οι οικονομικοί φορείς να
συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 12 του ν. 3688/2008, όσον αφορά στην
παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ΣΧΟΛΙΟ 7:
Εταιρεία: INTRAWAY
Άρθρο 2.2.6
1) Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (σελ. 26, παρ. 2.2.6.) παρακαλούμε όπως λάβετε
υπόψιν σας τα εξής: Σύμφωνα με την εν θέματι παράγραφο της διακήρυξης απαιτείται οι οικονομικοί
φορείς:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (από 2018 έως και σήμερα) να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς:
• Δυο (2) τουλάχιστον συμβάσεις με αντικείμενο τον λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό σε φορέα
του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
• Δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις με αντικείμενο την ανάπτυξη περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σε φορέα
του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
• Δυο (2) τουλάχιστον συμβάσεις με αντικείμενο τον τεχνολογικό σχεδιασμό έργου υπηρεσιών και δράσεων
ψηφιακού μετασχηματισμού σε φορέα του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
Προκύπτει, δηλαδή, ότι η απαίτηση για την προηγούμενη εμπειρία του οικονομικού φορέα περιορίζεται
μόνο σε έργα που έχουν υλοποιηθεί για λογαριασμό του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την προαναφερθείσα παράγραφο ζητούνται έργα της τελευταίας τριετίας (2018
έως σήμερα) και ότι ελάχιστα έργα που αφορούν τον λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό σε φορέα
του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας, προτείνεται η απαίτηση αυτή
να επεκταθεί και σε έργα με αποδέκτες ιδιωτικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό
μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομικών φορέων στη διαγωνιστική διαδικασία και να αξιοποιηθεί προς όφελος
του Έργου και η τεχνογνωσία από αντίστοιχα έργα που έχουν υλοποιηθεί για λογαριασμό ιδιωτικών φορέων.
Εξάλλου, στην παράγραφο 2.2.9.2. «Αποδεικτικά μέσα» στην περ. Β.4. αναφέρεται ότι για την απόδειξη της
τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν πίνακα των
κυριότερων έργων που εκτέλεσαν ή στα οποία συμμετείχαν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα και
προβλέπεται στοιχείο τεκμηρίωσης και για την περίπτωση που αποδέκτης του έργου είναι ιδιωτικός φορέας.
Αυτό όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα προαναφέρθηκαν ότι προβλέπει η διακήρυξη, ότι δηλαδή
γίνεται αποδεκτή πρότερη εμπειρία μόνο σε έργα με αποδέκτες ιδιωτικούς φορείς.
Άλλωστε σύμφωνα με το Άρθρο 18 του ν. 4412/2016 Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) : Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους
οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της
αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας
των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και
της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό και με την τροποποίηση που προτείνεται ανωτέρω, ήτοι, την αποδοχή αντίστοιχων έργων
που έχουν υλοποιηθεί για λογαριασμό και ιδιωτικών φορέων, θα αναγνωριστεί η εμπειρία των οικονομικών
φορέων που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχα έργα και για ιδιωτικούς φορείς και έτσι θα αντιμετωπίζονται
ισότιμα και χωρίς διακρίσεις τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών και της ελευθερίας
του ανταγωνισμού.
2) Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (σελ. 26, παρ. 2.2.6.) παρακαλούμε όπως λάβετε
υπόψιν σας τα εξής: Σχετικά με το σημείο β) της εν λόγω παραγράφου, προτείνεται να προστεθεί στην ομάδα
έργου των οικονομικών φορέων η ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον μέλους με τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ στο Marketing ή την Επικοινωνία
• Τουλάχιστον 2έτη εμπειρία σε ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης που αφορούν Φορείς του
Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα ή/και του Ιδιωτικού Φορέα.
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3. Υπεύθυνος Έργου

