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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Στην σελίδα 8 της προκήρυξης παράγραφο 6 τα ποσοστά που αναφέρονται στο 

συνολικό κόστος κάθε φάσης επί του συµβατικού προϋπολογισµού δεν αθροίζουν το 

100% του συνολικού προϋπολογισµού. Παρακαλούµε διευκρινίστε αν ισχύουν αυτά τα 

ποσοστά και σε τι αντιστοιχεί το υπόλοιπο 10% του προϋπολογισµού.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 

Η παράγραφος 6 διορθώνεται ως εξής : 

6.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Η  Φάση Α’ αποτελεί το 25 % του «Έργου» και κοστολογείται µε συνολικό κόστος 25% 

επί του συµβατικού προϋπολογισµού (πλέον ΦΠΑ).  

Η Β’ Φάση αποτελεί το 35% του «Έργου» και κοστολογείται µε συνολικό κόστος 35% 

επί του συµβατικού προϋπολογισµού (πλέον ΦΠΑ). 

Η Γ’ Φάση αποτελεί το 30% του «Έργου» και κοστολογείται µε συνολικό κόστος 30% 

επί του συµβατικού προϋπολογισµού (πλέον ΦΠΑ). 

Η ∆’ Φάση αποτελεί το 10% του «Έργου» και κοστολογείται µε συνολικό κόστος 10% 

επί του συµβατικού προϋπολογισµού (πλέον ΦΠΑ). 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Στην σελίδα 8 της προκήρυξης παράγραφο 5, αναφέρεται ότι θα γίνει αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και διαµόρφωση 

προτάσεων αναθεώρησης των στόχων τους 3 τελευταίους µήνες της ∆ηµοτικής 

Περιόδου. Παρακαλούµε διευκρινίστε ποιοι είναι οι τελευταίοι µήνες της ∆ηµοτικής 

Περιόδου. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράµµατος 

και η διαµόρφωση των προτάσεων αναθεώρησης των στόχων του θα γίνει τους πρώτους 

µήνες του 2014. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Στην σελίδα 23 της προκήρυξης αναφέρεται ότι απαιτείται δέσµευση για διάθεσή 

ανθρωποχρόνου (Α/Μ) στο Έργο εκ µέρους του Υπεύθυνου Έργου και µόνο, 

τουλάχιστον 40% του συµβατικού χρόνου του έργου. Παρακαλούµε διευκρινίστε αν η 

σχετική απαίτηση αφορά αθροιστικά στον διατιθέµενο ανθρωποχρόνο του Υπεύθυνου 

Έργου και του Αναπληρωτή του και αν για την κάλυψή της απαιτείται Υπεύθυνη 

∆ήλωση του Ν.1599/1986 ή επαρκεί η σχετική αναφορά στην Προσφορά του Αναδόχου. 
 

 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3  

Η σχετική απάντηση αφορά το διατιθέµενο χρόνο του Υπεύθυνου έργου και για την 

κάλυψή του αρκεί η σχετική αναφορά στην προσφορά του αναδόχου.    
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Στην σελίδα 24 της προκήρυξης παράγραφο 12.1 αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόµενοι 

υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προ 

τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος καλύπτεται 

µε απλή εξουσιοδότηση ή απαιτείται πληρεξούσιο από συµβολαιογράφο; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 

Ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος καλύπτεται µε απλή εξουσιοδότηση  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Στη σελίδα 1 της ∆ιακήρυξης αναφέρεται «∆ιακήρυξη Ανοικτού ∆ιαγωνισµού…», ενώ 

στο άρθρο 2 στη σελίδα 4 αναφέρεται «Ο διαγωνισµός ακολουθεί την διαδικασία του 

πρόχειρου διαγωνισµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα…». Παρακαλούµε όπως µας 

διευκρινίσετε το είδος του διαγωνισµού. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 

Πρόκειται για Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6 

Στο άρθρο 11.8 παράγραφο 1.1 αναφέρεται: 

«∆ήλωση µε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε:…» 

Λαµβάνοντας υπόψη τις ∆ιευκρινίσεις της σελίδας 23 σηµείο 5 της ∆ιακήρυξης και το 

µέγεθος του σχετικού κειµένου ενηµερώστε µας εάν µπορεί το συγκεκριµένο κείµενο να 

παρουσιαστεί: 

α)  είτε σε απλή ∆ήλωση, δηλαδή σε εταιρικό Επιστολόχαρτο υπογεγραµµένο και 

σφραγισµένο από το Νόµιµο Εκπρόσωπο της εταιρείας µας,  

β)  είτε να ενταχθεί σαν ελεύθερο κείµενο στο Φάκελο των ∆ικαιολογητικών 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 

Αρκεί να  ενταχθεί σαν ελεύθερο κείµενο στο Φάκελο των ∆ικαιολογητικών 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 

Σύµφωνα µε τις ∆ιευκρινίσεις της σελίδας 23 σηµείο 5 της ∆ιακήρυξης ότι όλες οι 

δηλώσεις είναι δηλώσεις του Ν. 1599, παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε εάν 

οφείλουν οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που ζητούνται στη διακήρυξη να είναι επίσης 

θεωρηµένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρηµένες ως προς το γνήσιο της 

υπογραφής 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8 

Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε µε ποιόν τρόπο τεκµηριώνεται η αποδεδειγµένη 

εµπειρία του προσφέροντα στον Κατάλογο Έργων. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8 

Ο προσφέρων θα πρέπει να τεκµηριώσει µε όποιον τρόπο θεωρεί αυτός καλύτερο, την 

εµπειρία του στην υλοποίηση των έργων  που αναφέρει στον κατάλογο. 
 



ΕΡΩΤΗΣΗ 9 
Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε εάν πέραν του βιογραφικού απαιτείται επιπλέον 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υπευθύνου και Αναπλ. Υπευθύνου Έργου προκειµένου να 

αποδειχθεί η συµµετοχή τους σε σχετικά Έργα, όπως αναφέρεται στη σελίδα 23 της 

διακήρυξης 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 

Όχι αρκεί µόνο το Βιογραφικό προκειµένου να αποδειχθεί η συµµετοχή σε σχετικά 

Έργα. 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10 

Στην Οµάδα Έργου αναφέρεται ότι η εµπειρία των µελών της είναι επαρκώς 

αποδεδειγµένη µε Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών και επιθυµητή την ύπαρξη 

µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε εάν εντός του 

φακέλου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής θα συµπεριλάβουµε και φωτοτυπίες των 

τίτλων σπουδών των µελών της Οµάδας Έργου ή αν αρκεί η αναφορά των τίτλων 

σπουδών στα Βιογραφικά Σηµειώµατα. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10 

Αρκεί η αναφορά των τίτλων σπουδών στο Βιογραφικό Σηµείωµα. 

 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ 11 

Παρακαλούµε όπως µας διευκρινίσετε σε ποιον από τους δύο Πίνακες των παραγράφων 

11.8.4.1 και 11.8.4.2 της σελ. 22 της ∆ιακήρυξης θα αναφερθούν τα ονόµατα και λοιπά 

στοιχεία των στελεχών των υπεργολάβων, εφόσον αυτοί συµπεριληφθούν στην 

Προσφορά, ή αν δεν χρειάζεται να συµπεριληφθούν σε κανέναν από τους δύο αυτούς 

Πίνακες, εφόσον η σχετική απαίτηση καλύπτεται από την αναφορά του Πίνακα της 

παραγράφου 11.8.1.2 της σελ. 20 της ∆ιακήρυξης. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 11 

Η σχετική απαίτηση καλύπτεται από την αναφορά του Πίνακα της  παραγράφου 11.8.1.2 

της σελ. 20 της ∆ιακήρυξης. 


