
 

             
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

Στο Μέρος Β.4 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και πιο συγκεκριµένα στην 

ενότητα 1.2, αναφέρεται " Περιγραφή των µέτρων... υποστήριξης και διαχείρισης της 

λειτουργίας) πληροφορικών συστηµάτων", εννοώντας πως ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει 

ISO για την πιστοποίησή της;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Η ύπαρξη πιστοποίησης κατά ISO δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου ο υποψήφιος 

ανάδοχος να καλύψει την σχετική απαίτηση. Όπως περιγράφεται στην Παρ. 1.2 ο προσφεύγων 

οφείλει να περιγράψει τα εκ των διαδικασιών και µέτρων που ακολουθεί και εφαρµόζει, 

προκειµένου να διασφαλίσει την ποιότητα της παροχής των αναφερόµενων υπηρεσιών. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

Στο Μέρος Β.4 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και πιο συγκεκριµένα στην 

ενότητα 3, ο υπεύθυνος έργου αρκεί να είναι απόφοιτος οποιουδήποτε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ή ο 

υπεύθυνος έργου θα πρέπει να είναι απόφοιτος ιδρύµατος συναφούς µε την πληροφορική; Και αν 

ναι, θεωρείται συναφές µε την πληροφορική το να είναι απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος έργου θα πρέπει να είναι απόφοιτος εκπαιδευτικού ιδρύµατος 

συναφούς µε την Πληροφορική. Η συνάφεια της ειδικότητας που αποκτά ο απόφοιτος της όποιας 

σχολής εξετάζεται κατά περίπτωση µε οδηγό τα προσόντα που ζητούνται σε διαγωνισµό του 

ΑΣΕΠ για την κάλυψη των θέσεων ειδικότητας Πληροφορικής (προσοντολόγιο). Εποµένως, 

ορισµένα τµήµατα πολυτεχνικών σχολών παρέχουν ειδίκευση σχετική µε την Πληροφορική. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

Στο Μέρος Β.1.3. - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις του Ν. 

1599/1986 απαιτείται Γνήσιο της Υπογραφής και µε τι ηµεροµηνία;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιολογητικών συµµετοχής  θα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ( NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4250/2014 ΦΕΚ 74 /26.03.2014 ∆ιοικητικές 

Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις.) 

 

] 



ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

Στο Μέρος Γ.4 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", ζητείται από 

τον προσφέροντα να σφραγίσει και να υπογράψει την οικονοµική προσφορά. Σε περίπτωση που 

ο προσφέροντας είναι ένωση εταιριών ποιός σφραγίζει την Οικονοµική Προσφορά;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Ένωση Εταιρειών για την οποία δεν έχει οριστεί Κοινός 

Νόµιµος Εκπρόσωπος  µε  συµβολαιογραφική πράξη, η Οικονοµική προσφορά υπογράφεται και 

σφραγίζεται από τους Νόµιµους Εκπροσώπους που απαρτίζουν την Ένωση Εταιρειών. Το ίδιο 

ισχύει και για την µονογραφή της προσφοράς ανά φύλλο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

         Στο Κεφ. Β.4 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Σηµείο 3 απαιτείται 

όπως: «το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους 

του υποψηφίου Αναδόχου (δηλ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.1≥30%)». 

 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆Σ) των Ανωνύµων Εταιριών προσµετρούνται ως 

υπάλληλοι του υποψηφίου Αναδόχου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆Σ) των Ανωνύµων Εταιριών δεν προσµετρούνται ως 

υπάλληλοι του υποψηφίου Αναδόχου. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: 

 

Οι Μέτοχοι των Ανωνύµων Εταιριών προσµετρούνται ως υπάλληλοι του υποψηφίου Αναδόχου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 

Παροµοίως όπως και στο ερώτηµα 1 η απάντηση είναι ότι  οι  Μέτοχοι των Ανωνύµων Εταιριών 

δεν προσµετρούνται ως υπάλληλοι του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

Στο Κεφ. Β.4 - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, Σηµείο 3 απαιτείται 

όπως: «να διατεθεί Οµάδα Έργου που απαρτίζεται από µέλη µε τις παρακάτω ελάχιστες 

ειδικότητες: 

aa..  Ένας Υπεύθυνος Ανάπτυξης web Εφαρµογών 

bb..  Ένας Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστηµάτων GIS   



cc..  Ένας Προγραµµατιστής 

dd..  Ένας Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης και Ασφάλειας 

ee..  Ένας Υπεύθυνος Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών 

Συστηµάτων 

ff ..  Ένας Μεταφραστής στην αγγλική γλώσσα 

gg..  Ένας Γραφίστας 

ο καθένας από τους οποίους να διαθέτει 2ετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε συναφές 

αντικείµενο µε τον ρόλο τους στην οµάδα έργου. 

  Τα µέλη της Οµάδας Έργου των ειδικοτήτων a έως e θα πρέπει να διαθέτουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ 

ή ΑΤΕΙ ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε αντικείµενο τη Πληροφορική (ή την 

Γεωπληροφορική).  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

 

Η 2ετής τουλάχιστον εµπειρία απαιτείται για το σύνολο των µελών της Οµάδας Έργου ή 

αποκλειστικά για τα µέλη µε τις ελάχιστες ειδικότητες που αναφέρονται στα σηµεία a έως g;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 

Η 2ετής εµπειρία απαιτείται για το σύνολο των µελών της Οµάδας Έργου από a έως g. 

 

ΥΠΟΕΡΩΤΗMA 2: 

 

Η απαίτηση για τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε 

αντικείµενο την Πληροφορική (ή την Γεωπληροφορική) αφορά το βασικό πτυχίο ή µπορεί να 

καλύπτεται και από µεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους στο ζητούµενο αντικείµενο; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 

Η απαίτηση για τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισοδύναµου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µε 

αντικείµενο την Πληροφορική (ή την Γεωπληροφορική) αφορά το βασικό πτυχίο κι όχι 

µεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους στο ζητούµενο αντικείµενο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7: 

 

Στο Κεφ. Γ.4 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» απαιτείται η 

συµπλήρωση του «ΠΙΝΑΚΑ Α' - Περιγραφή των προσφερόµενων παραδοτέων και 

κοστολόγησή τους» ο οποίος και περιλαµβάνει τη στήλη «ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ». 

 



Σε κανένα σηµείο της Προκήρυξης δεν αναφέρονται διακριτά τα Παραδοτέα ούτε βεβαίως και οι 

Τίτλοι αυτών. Υπάρχουνε διακριτά Παραδοτέα που θα πρέπει να συµπεριλάβουµε στην 

Προσφορά µας ή θα πρέπει να δηµιουργήσουµε τη δική µας λίστα Παραδοτέων και να τη 

κοστολογήσουµε κατά τη κρίση µας; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

 

Τα διακριτά Παραδοτέα υπάρχουν και αναλύονται στο Κεφ. Α.4 – ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, στο οποίο µπορείτε να στηριχτείτε και να δηµιουργήσετε τη λίστα 

Παραδοτέων. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8: 

Στα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφορικά µε το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης 

(δικαιολογητικό 2 του πίνακα της  & Β1.3 δεν προκύπτει ότι απαιτούνται και τα αντίστοιχα 

πιστοποιητικά, ενηµερότητες, βεβαιώσεις κλπ που αποδεικνύουν την αλήθεια των δηλώσεων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Στα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφορικά µε το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν 

απαιτούνται τα παραπάνω έγγραφα που αναφέρετε στο ερώτηµά σας. Σε περίπτωση που 

ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης, θα προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας 

είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα 

επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν3614/2007. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 9: 

Η εµπειρία σε παρόµοια έργα των εξωτερικών συνεργατών που περιλαµβάνονται στην οµάδα του 

έργου προσµετράται στην εµπειρία του αναδόχου; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένα αποδεδειγµένη επαγγελµατική 

ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειµένου του έργου, οπότε η εµπειρία 

των εξωτερικών συνεργατών δεν προσµετράται στην εµπειρία του αναδόχου. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10: 

Οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να υποβάλουν µόνο υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας µε τον 

υποψήφιο ανάδοχο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 

υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συµπληρωµένο τον 

παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. 



Οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να υποβάλουν µόνο υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας µε τον 

υποψήφιο ανάδοχο; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 11: 

Τα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών της οµάδας έργου θα συνοδεύονται και από βεβαιώσεις ή 

µόνο από σχετική υπεύθυνη δήλωση; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Αναλυτικά Βιογραφικά Σηµειώµατα όλων των µελών της Οµάδας Έργου (βάσει του 

υποδείγµατος στο Παράρτηµα Β της ∆ιακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και 

χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελµατικά προσόντα και 

η εµπειρία του σχετικά µε τις απαιτήσεις που αναλαµβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που 

έχει στην οµάδα Έργου (βλέπε παραπάνω). Εποµένως, τα βιογραφικά σηµειώµατα θα 

συνοδεύονται µόνο από υπεύθυνες δηλώσεις κι όχι από βεβαιώσεις. 


