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ΘΕΜΑ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ» 
 

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτημάτων που μας έχουν τεθεί, ενημερώνουμε ότι :  
 

1. Το αναφερόμενο στο Άρθρο 3 της Διακήρυξης (σελ. 7) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που 
χορηγείται από την Υπηρεσία είναι το Αρχείο Νο 6 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου www.aigaleo.gr.   
 

2. Σύμφωνα με την παραγ.19.3  της Διακήρυξης (σελίδες 31-32) , διευκρινίζεται ότι όλοι οι 
προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν επιπροσθέτως επί ποινή αποκλεισμού , εντός του 
φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής τα παρακάτω:  
 
1. Πίνακα με τις κυριότερες συμβάσεις Εργων/Υπηρεσιών/Δράσεων όπου να προκύπτει η 

εμπειρία και τα προσόντα του υποψήφιου αναδόχου και των μελών της Ομάδας Έργου σε 

υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου , σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της παραγράφου 

19.3. 

2. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα – τίτλοι σπουδών όλων των στελεχών της 

Επιστημονικής Ομάδας Έργου, από τα οποία να αποδεικνύονται τα επαγγελματικά προσόντα 

και η εμπειρία τους σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνουν όπως αυτές προκύπτουν 

από τους ρόλους με τους οποίους προτείνονται να συμμετέχουν στην Επιστημονική  Ομάδα 

Έργου. 

3. Υπεύθυνες Δηλώσεις από όλα τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας Έργου όπου να 

δηλώνεται α) Η αλήθεια του περιεχομένου του Βιογραφικού Σημειώματος και β) Η αποδοχή 

του ορισμού τους ως μελών της Ομάδας Έργου γ) Η αποδοχή του Πίνακα Κατανομής της 

Αμοιβής τους .  

4. Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου , υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου θα 

αναγράφεται : α) Η επιβεβαίωση γενικής και ειδικής εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου 



β) Η αποδοχή των όρων και πλήρους γνώσης της παρούσας μελέτης γ) Η έδρα της 

Επιχείρησης , το απασχολούμενο προσωπικό και η νομική μορφή της . 

5. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 , όπου θα δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς 

(ο οποίος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερος από 12 μήνες) . 

 

Προκειμένου να αξιολογηθούν και να βαθμολογηθούν : 
 

 ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης Επιστημονικής Ομάδας Έργου, από πλευράς 
αριθμού επιστημόνων, ειδικοτήτων αλλά και εμπειρίας στις ειδικές απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης Υπηρεσίας για την ολοκληρωμένη εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας  . 

 Ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης Επιστημονικής Ομάδας έργου, που χαρακτηρίζεται 
από τις σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας, και την 
έκταση προηγουμένων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. 

 Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης δομής του οργανογράμματος, για την 
εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  (ΣΒΑΚ) και 

 Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης ομάδας και ιδιαίτερα του Συντονιστή 
Υπεύθυνου και του Διευθυντή Έργου, σε σχέση με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς καθήκοντα. 
 

3. Σύμφωνα με την παραγ.22.2.1  της Διακήρυξης (σελ. 40) , διευκρινίζεται ότι όλοι οι 
προσφέροντες / μέλη Επιστημονικής Ομάδας Έργου που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και 
έχουν ειδικότητες που σχετίζονται με επαγγελματικά μητρώα όπως οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
κ.λ.π θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο (όπως Τεχνικό Επιμελητήριο κ.λ.π) , προς απόδειξη της καταλληλόλητας 
άσκησης της δραστηριότητάς τους .  

4. Διευκρινίζεται ότι ο Απαιτούμενος χρόνος Ισχύος των Προσφορών σύμφωνα με την παραγ. 19.3 
της Διακήρυξης (σελ.32) και το άρθρο 22.2.2 (σελ.41) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 12 
μήνες . 
 

5. Στο Μέρος IV : Κριτήρια επιλογής στο ΤΕΥΔ , απαιτείται να συμπληρωθούν οι ενότητες Α : 
Καταλληλότητα , Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (1β, 2 για τον Υπεύθυνο Διασφάλισης 
Ποιότητας , 3 (Μέτρα διασφάλισης ποιότητας) , 6 , 10 ) και Δ (για τα πιστοποιητικά διασφάλισης 
ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών) . 
 

6. Το Μέρος V : Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
στο ΤΕΥΔ , δεν εφαρμόζεται στην παρούσα διαδικασία . 

 
                                                                           -Η- 

Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 
Του Δήμου 
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Αρχιτέκτων Μηχανικός 


