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υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ    

 

χόλιο:  

1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ 

επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να 

κατατεκοφν ςε θλεκτρονικό μζςο (CD-ROM). 

 

2. το Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.3.2, ςελ. 8 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου 

αναφζρεται «Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί τθν 

προμικεια.»  παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε τον πλιρθ τίτλο τθσ αρμόδιασ 

υπθρεςίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, αρκεί το «Ειδικι Τπθρεςία υντονιςμοφ 

Εφαρμογισ Δράςεων Σου Τ.Π.Οι.Α.Ν. τουσ Σομείσ Εμπορίου Και Προςταςίασ Σου 

Καταναλωτι (ΕΤΕΔ Εμπ/Κ)» ι είναι επικυμθτό το «Γενικι Γραμματεία Εμπορίου/ 

Ειδικι Τπθρεςία υντονιςμοφ Εφαρμογισ Δράςεων Σου Τ.Π.Οι.Α.Ν. τουσ Σομείσ 

Εμπορίου Και Προςταςίασ Σου Καταναλωτι (ΕΤΕΔ Εμπ/Κ)»; 

 

3. το Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.4.1-1.4.2, ςελ. 8 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ 

ζργου δεν υπάρχει αναφορά – απαίτθςθ ξεχωριςτοφ φακζλου δικαιολογθτικϊν. 

Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε που επικυμείται να ςυμπεριλθφκοφν τα ςτοιχεία 

«Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και όλα τα απαιτοφμενα κατά το ςτάδιο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ δικαιολογθτικά». ε περίπτωςθ που επικυμείται να ςυμπεριλθφκεί και 

φάκελοσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ παρακαλοφμε οριςκεί εάν θ απαίτθςθ του 

άρκρου 1.4.2 «Οι φάκελοι ΣΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προςφοράσ κα φζρουν και τισ 

ενδείξεισ  του κυρίωσ φακζλου. » απαιτείται να εφαρμοςκοφν και ςτο φάκελο 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

 

4. το Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.4.4, ςελ. 8 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου 

αναφζρεται θ υποχρζωςθ παράκεςθσ ξεχωριςτοφ ευρετθρίου για τθν ευχερζςτερθ 

αναηιτθςθ των ςτοιχείων τθσ προςφοράσ. Παρακαλοφμε να διευκρινιςτεί το ςθμείο 

ακριβϊσ που επικυμείται να ςυμπεριλθφκεί το ςυγκεκριμζνο ευρετιριο (εντόσ του 

φακζλου τθσ προςφοράσ, εντόσ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ι εντόσ του 

φακζλου τθσ τεχνικισ); 

 

5. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6, ςελίδα 

8 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Οι προςφζροντεσ 

υποβάλουν μαηί με τθν προςφορά τουσ, εγκαίρωσ και προςθκόντωσ, επί ποινι 

αποκλειςμοφ, τα εξισ δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με το άρκρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 

118/2007 και τισ οικείεσ διατάξεισ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται κατωτζρω : …». 

Ωςτόςο, ςτθ ςυνζχεια  δεν αναφζρει τα ςθμεία (v) και (vi) περί υπεφκυνθσ διλωςθσ 

για τον καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ και διλωςθσ χϊρασ καταςκευισ του 

προςφερόμενου είδουσ αντίςτοιχα, όπωσ απαιτείται από το προαναφερόμενο άρκρο 

του Π.Δ. 

 

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3 , 

ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό  
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εκπροςϊπθςθσ , κατά το άρκρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόςον οι 

προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ  διαγωνιςμοφσ με αντιπρόςωπό/ εκπρόςωπό τουσ.». 

Ωςτόςο, δε διευκρινίηεται το είδοσ του παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ που ικανοποιεί 

τθν εν λόγω απαίτθςθ.  

 

7. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.5. (iv) , 

ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Κατάλογο και 

ςυνοπτικι περιγραφι των κυριοτζρων ςυναφϊν  ζργων, τα οποία υλοποίθςαν οι 

υποψιφιοι κατά τθν προθγοφμενθ τριετία…”. Ωςτόςο, δε διευκρινίηεται με ακρίβεια 

ποια ζργα κεωροφνται ςυναφι.  

 

8. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.6. , 

ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Γενικζσ 

πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, το 

απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα και τθ δυνατότθτα παραγωγισ του 

ηθτοφμενου ζργου…» Η ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ υπάρχει και παραπάνω ςτο ςθμείο 

1.6.5.(iii). τθ ςυνζχεια αναφζρεται «κα πρζπει να προςκομίςει κατάςταςθ 

απαςχολοφμενου προςωπικοφ με ιδιαίτερθ μνεία για το επιςτθμονικό - τεχνικό 

προςωπικό και τουσ υπεφκυνουσ του ποιοτικοφ ελζγχου». Ωςτόςο, δε διευκρινίηεται 

αν θ κατάςταςθ πρζπει να είναι κεωρθμζνθ από τθν επικεϊρθςθ εργαςίασ ι απλόσ 

πίνακασ με τα ςτοιχεία του απαςχολοφμενου προςωπικοφ.  

 

9. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.6. , 

ςελίδα 11 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Κατάλογο και 

ςυνοπτικι περιγραφι των κυριοτζρων, αντίςτοιχων με το προκθρυςςόμενο, ζργων, τα 

οποία υλοποίθςαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία, … είναι ιδιωτικοί φορείσ, θ 

προςικουςα εκτζλεςθ του ζργου αποδεικνφεται με βεβαίωςθ ι ςχετικι διλωςθ τουσ. 

» Η ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ υπάρχει ςχεδόν αυτοφςια και παραπάνω ςτο ςθμείο 

1.6.5.(iv).  

 

10. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.6. , 

ςελίδα 11 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Τπεφκυνεσ 

δθλϊςεισ (Ν.1599/86), των «εξωτερικϊν ςυνεργατϊν» , όταν προβλζπεται να 

χρθςιμοποιθκοφν εξωτερικοί ςυνεργάτεσ (μθ μόνιμο προςωπικό του Τποψθφίου), ςτισ 

οποίεσ να δθλϊνουν ότι το ζργο  (αντικείμενο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ) κακϊσ και οι 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτό τελεί εν γνϊςει τουσ.» Παρακαλοφμε να 

οριςκεί εάν ςτο μόνιμο προςωπικό περιλαμβάνονται τα ςτελζχθ όπου απαςχολοφνται 

με ςυμβάςεισ ζργου ςε μόνιμθ και αποκλειςτικι βάςθ από τθν εταιρεία, όπωσ επίςθσ 

και εάν ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ τθσ εταιρείασ οι οποίοι τθν 

εκπροςωποφν ςε μόνιμθ και διαρκι βάςει περιλαμβάνονται ςτα μόνιμα ςτελζχθ. 

 

11. το Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.6.5.ii, ςελ. 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ 

ζργου αναφζρεται «ii) Ιςολογιςμοφ τθσ τελευταίασ τριετίασ (ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ 

ιςολογιςμϊν, επικυρωμζνα φωτοαντίγραφα των αντίςτοιχων Φορολογικϊν 

Δθλϊςεων) από τα οποία κα προκφπτει ότι το φψοσ του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν 
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τθσ επιχείρθςθσ κατά μζςο όρο για το ανωτζρω διάςτθμα, είναι ίςο ι μεγαλφτερο με 

το 1/3 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ  τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ. Εάν θ 

επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ κα υποβάλει ιςολογιςμοφσ ι 

φορολογικζσ δθλϊςεισ για όςο χρόνο λειτουργεί».  Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινιςτεί 

εάν θ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ όπωσ  και οι λοιπζσ ςχετικζσ απαιτιςεισ των Άρκρων 

1.6.5 και 1.6.6 δφναται να καλυφκοφν ακροιςτικά από τα μζλθ ζνωςθσ βάςει τθσ 

«Δάνειασ Εμπειρίασ» όπωσ ορίηεται ςτον ΠΔ 118/2007. Επιπρόςκετα, παρακαλοφμε  

να διευκρινιςτεί εάν το 1/3 τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ κα υπολογιςτεί βάςει 

του προχπολογιςμοφ του παρόντοσ ζργου με ι χωρίσ ΦΠΑ;  

 

12. το Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.6.7 παρακαλοφμε να επανεξεταςτεί βάςει και των 

προβλζψεων περί Δάνειασ Εμπειρίασ όπωσ προβλζπονται ςτο ΠΔ 118/2007. 

 

13. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.7, 

Ομάδα ζργου, ςελίδα 11 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται ςτο 

ςθμείο  (4) «Κατάλογο ςτελεχϊν του προςωπικοφ του προςφζροντα, των 

υπεργολάβων του και των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν οι οποίοι προτείνονται για τθν 

ςτελζχωςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, ... Επίςθσ  κα πρζπει να παρατίκεται πίνακασ 

απαςχόλθςθσ ανά δραςτθριότθτα και μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου, όπωσ παρακάτω:…»  

Σι διαφορά ζχει ο κατάλογοσ από τον πίνακα που απαιτείται επιπρόςκετα και πωσ 

ακριβϊσ ο πίνακασ παρατίκεται ανά δραςτθριότθτα και μζλοσ τθσ ομάδα ζργου με 

βάςθ το υπόδειγμα που ζχει δοκεί; 

 

14. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.7, 

Ομάδα ζργου , ςελίδα 12 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται 

ςτο ςθμείο  (5) «Αναλυτικά βιογραφικά ςθμειϊματα των προτεινομζνων ςτελεχϊν,  τα 

οποία κα υποβλθκοφν ςε Παράρτθμα, με ιδιαίτερθ αναφορά των γνϊςεων και τθσ 

εμπειρίασ τουσ ςτισ…». Ωςτόςο, το υπόδειγμα που δίνεται δεν προβλζπεται χϊροσ για 

ιδιαίτερθ αναφορά γνϊςεων και εμπειρίασ ςτισ κεματικζσ περιοχζσ εξειδίκευςθσ του 

ζργου. Επίςθσ, δε διευκρινίηεται αν το παράρτθμα κα ανικει ςτθν τεχνικι προςφορά.  

 

15. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.7, 

Ομάδα ζργου , ςελίδα 12 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται 

ςτο ςθμείο  (5) θ απαίτθςθ προςκόμιςθσ βιογραφικϊν ςθμειωμάτων ςτθν τεχνικι 

προςφορά. υνικωσ θ εμπειρία και επαγγελματικι ικανότθτα τθσ ομάδασ ζργου 

αποτελοφν ζνα on/off κριτιριο κατά το ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν. 

Ωςτόςο, ςτο εν λόγω ςχζδιο διακιρυξθσ δεν απαιτοφνται βιογραφικά ςθμειϊματα τθσ 

ομάδασ ζργου παρά μόνο ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ. Θα προτείναμε να επανεξετάςετε 

τθν ανωτζρω απαίτθςθ και να εντάξετε τα βιογραφικά ςθμειϊματα ςτο πλαίςιο 

ελζγχου του υποβαλλόμενου φακζλου δικαιολογθτικϊν. 

 

16. το Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.7, ςελ. 11 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου 

αναφζρεται ςτθ Μεκοδολογία Τλοποίθςθσ Ζργου «Κατάλλθλθ περιγραφι και ανάλυςθ 

κάκε φάςθσ του ζργου ςε δραςτθριότθτεσ και πακζτα εργαςίασ όπωσ αυτά 

αναφζρονται ςτισ αναλυτικζσ προδιαγραφζσ του ζργου.» Παρακαλοφμε όπωσ 
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διευκρινίςετε εάν τα πακζτα εργαςίασ αποτελοφνται από επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ ι 

ςυμβαίνει το αντίςτροφο. Παρακαλοφμε να οριςκεί επακριβϊσ θ αλλθλουχία Φάςεων 

– Πακζτων Εργαςίασ κλπ και τα επικυμθτά επίπεδα ανάλυςθσ, ζτςι ϊςτε να 

αποφευχκοφν αποκλίςεισ μεταξφ των Τποψιφιων Αναδόχων κατά τθ ςφνταξθ των 

προςφορϊν. 

 

17. το Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.8.1.11, ςελ. 13 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ 

ζργου αναφζρεται «Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά 

χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 

κατακφρωςθσ». Παρακαλοφμε όπωσ οριςκεί επακριβϊσ το κατϊτατο όριο βάςει του 

οποίου μία προςφερόμενθ τιμι ι θ οικονομικι προςφορά του υποψιφιου αναδόχου 

κα κεωρθκεί ωσ υπερβολικά χαμθλι. 

 

18. το Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.8.2, ςελ. 14 όπου ορίηονται τα περί του Σρόπου 

Πλθρωμισ, παρακαλείςκε να επανεξετάςετε το κζμα εντάςςοντασ και εναλλακτικό 

ςχιμα πλθρωμισ με τμθματικζσ πλθρωμζσ ανά ομάδα παραδοτζων για τισ 

περιπτϊςεισ όπου ζνασ Ανάδοχοσ δεν επικυμεί τθ λιψθ προκαταβολισ.  

 

19. το Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.6.5.ii, ςελ. 19 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ 

ζργου αναφζρεται «Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ φμβαςθσ, οι προμθκευτζσ 

είναι υποχρεωμζνοι». Παρακαλοφμε να αντικαταςτακεί το «προμθκευτζσ» με τον όρο 

«Ανάδοχοι» 

 

20. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 5.2.1 , 

ςελίδα 19 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Όταν πρόκειται 

για διαγωνιςμό με προχπολογιςμό ανϊτερο του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000,00) 

ΕΤΡΩ, θ Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/05, ελζγχει, επί ποινι απαραδζκτου τθσ υποψθφιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα ςτθν περ. αϋ τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ίδιου νόμου, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν 

παράγραφο 4 του άρκρου 4 του ν. 3414/05.» Ωςτόςο, δε διευκρινίηεται ποια είναι τα 

δικαιολογθτικά που κα πρζπει να υποβλθκοφν προκειμζνου να ελεγχκεί τόςο θ 

ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ ςτθ διαγνωςτικι διαδικαςία όςο και θ απαιτοφμενθ 

ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν. 

 

21. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 5.2.3 , 

ςελίδα 19 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Οι εν λόγω 

επιχειριςεισ προςκομίηουν πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ανακζτουςα αρχι 

υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/86, όπωσ ιςχφει, ότι δεν ζχει εκδοκεί 

καταδικαςτικι απόφαςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του ν. 3310/2005 όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του ν. 3414/2005.» Ωςτόςο, δε διευκρινίηεται ςε ποιο 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ πρζπει να υποβλθκεί θ εν λόγω διλωςθ.  

 

22. το Παράρτθμα Γ’: Ειδικοί Όροι αναφζρεται: «1. Σα κατατικζμενα ςχζδια, 

φωτογραφίεσ, όταν αυτά ηθτοφνται από το Παράρτθμα Σϋ των Σεχνικϊν 
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Προδιαγραφϊν τθσ Διακιρυξθσ, κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ 

νομίμωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ του προςφζροντοσ.». το ςθμείο 

αυτό δεν υπάρχει καμία αναφορά ι κάποια επεξιγθςθ για τι κα πρζπει να δθλϊνεται 

τθσ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ. Παρακαλείςκε να ορίςετε επακριβϊσ τισ απαιτιςεισ ωσ προσ 

το ςυγκεκριμζνο ςθμείο. 

 

23. το Παράρτθμα Δϋ: Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν, Τπόδειγμα Εγγυθτικισ 

Επιςτολισ υμμετοχισ, ςελίδα 23 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου 

αναφζρεται «…………. Δ\νςθ ……………………….  δια τθ ςυμμετοχι  τθσ εισ το 

διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………………για τθν προμικεια ………». Παρακαλοφμε 

όπωσ οριςκεί επακριβϊσ τθν υπθρεςία υπζρ τθσ οποία κα εκδοκεί θ εγγυθτικι 

επιςτολι για αποφυγι λακϊν (π.χ. κα είναι θ  Γενικι Γραμματεία Εμπορίου ι θ Ειδικι 

Τπθρεςία υντονιςμοφ Εφαρμογισ Δράςεων του Τ.ΟΙ.Α.Ν ςτουσ Σομείσ Εμπορίου και 

Προςταςίασ του Καταναλωτι). Παράλλθλα, ςτο ςθμείο που υπάρχει κενό προσ 

ςυμπλιρωςθ μετά το  «για τθν προμικεια» δεν είναι ςαφζσ τι ακριβϊσ απαιτείται να 

ςυμπλθρωκεί.  

 

24. το Παράρτθμα Σ, Άρκρο Γ.6.1, ςελίδα 132 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ 

ζργου αναφζρεται: «Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει να καταρτίςουν το αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου (με τθ μορφι GANTT) που κα περιλαμβάνει 

τον χρονοπρογραμματιςμό των εργαςιϊν (χρονικζσ διάρκειεσ υλοποίθςθσ), τα κφρια 

ορόςθμα και παραδοτζα και τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ (ρόλοι / ομάδεσ ζργου)  που 

κα εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ κάκε φάςθσ του ζργου.» Παρακαλοφμε να 

επανεξετάςετε τθν ανωτζρω απαίτθςθ γιατί προκφπτει ότι οι Ανάδοχοι κα πρζπει να 

παραδϊςουν Gantt Chart όπου κα ςυμπεριλαμβάνονται οι ανκρϊπινοι πόροι όπου κα 

εμπλζκονται ςε κάκε φάςθ του ζργου. Βάςει τθσ εμπειρίασ μασ κάτι τζτοιο δε δφναται 

να αποτυπωκεί ςε ζνα διάγραμμα Gantt. 

 

25. το Παράρτθμα Σ, Άρκρο Γ.6.1, ςελ. 133 ςτουσ πίνακεσ των φάςεων διακρίνονται 

δράςεισ και παραδοτζα ανά φάςθ του ζργου, ενϊ ςτο Παράρτθμα Β’, Άρκρο 1.7, ςελ. 

11, αναφερόταν ότι οι φάςεισ αποτελοφνται από δραςτθριότθτεσ και πακζτα 

εργαςίασ. Παρακαλοφμε όπωσ ορίςετε επακριβϊσ τθν ορολογία τθν οποία επικυμείται 

να τθρείται από τον Τποψιφιο Ανάδοχο, κακϊσ και τθ δομι οργάνωςθσ των φάςεων, 

δθλαδι κα είναι Φάςεισ – Πακζτα Εργαςίασ – Δραςτθριότθτεσ ι επικυμείται κάποια 

άλλθ ιεραρχία και οργάνωςθ; 

 

26. το Παράρτθμα Σ –ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ, Γ.7  Ομάδα ζργου – χιμα 

διοίκθςθσ ζργου, ςελίδα 138 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται 

«Πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ και μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν» Με βάςθ τα όςα 

αναφζρεται φαίνεται να απαιτείται πάνω από ζνασ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν. 

Θα ιταν χριςιμο να διευκρινιςτεί. 

 

27. το Παράρτθμα Σ, Άρκρο Γ.7, ςελ. 138 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ 

ζργου αναφζρεται για τον Τπεφκυνο Ζργου και τον Αναπλθρωτι Τπεφκυνο Ζργου ότι 

κα πρζπει να είναι «Μόνιμα ςτελζχθ του Φορζα του υποψιφιου». Παρακαλοφμε να 
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διευκρινίςετε επακριβϊσ εάν ωσ μόνιμα ςτελζχθ δφναται να ςυμπεριλθφκοφν και 

πρόςωπα για τα οποία μπορεί να τεκμθριωκεί ςτακερι και ςυνεχισ ςχζςθ με τον 

Τποψιφιο Ανάδοχο κακϊσ επίςθσ και εάν ςτα μόνιμα ςτελζχθ ςυμπεριλαμβάνονται ο 

Πρόεδροσ ι ο Διευκφνων φμβουλοσ μίασ εταιρείασ, οι οποίεσ δεςμεφουν και 

εκπροςωποφν τθν εταιρεία. 

 

28. το Παράρτθμα Σ', Δ' Μζροσ, Πίνακεσ υμμόρφωςθσ του Ζργου, Πίνακασ 1, 

ςελίδα 150, Απαίτθςθ 2 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Ο 

οδικόσ χάρτθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον ςε πινακοποιθμζνθ μορφι τισ 

δραςτθριότθτεσ που προτείνει ο υποψιφιοσ και τισ αντίςτοιχεσ μία προσ μια εργαςίεσ 

υλοποίθςθσ που κα ακολουκιςει ςυ-νοδευόμενεσ από το αντίςτοιχο πλιρεσ και 

αναλυτικό χρονοδιάγραμμα  υλοποίθςθσ (διάρκεια / προαπαιτιςεισ - προχποκζςεισ / 

εργαλεία / ανκρωποπροςπάκεια / ορόςθμα - milestones / παραδοτζα)». 

Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε εάν οι προαναφερόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

ταυτίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ που καλείται να αναπτφξει ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

τισ Φάςεισ του, όπωσ επίςθσ και να ορίςετε επακριβϊσ τισ απαιτιςεισ του οδικοφ 

χάρτθ, ο οποίοσ δεν αναφζρεται ςε άλλο ςθμείο τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ. 

 

29. το Παράρτθμα Σ', Δ' Μζροσ, Πίνακεσ υμμόρφωςθσ του Ζργου, Πίνακασ 1, 

ςελίδα 150, Απαίτθςθ 4 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Για 

κάκε δραςτθριότθτα και ςτάδιο  να περιγραφοφν αναλυτικά τα παραδοτζα που κα 

υποβάλλει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ.». Παρακαλοφμε όπωσ διευκρινίςετε εάν ο όροσ 

«ςτάδιο» που χρθςιμοποιείται είναι ταυτόςθμοσ με τα «πακζτα εργαςίασ» των 

φάςεων του ζργου. 


