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Διευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο:  

«Δράσεις προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού στις ανάγκες δικτύωσης 
και συνεργασίας επιχειρήσεων του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών» 
 
Αριθμός Προκήρυξης: 1/2012 

 

 

Ερώτηση 1: 

Παρακαλώ βεβαιώστε μας ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφων τίτλων 

σπουδών και αρκεί η συμπλήρωση του πίνακα 14.7.2 και τα βιογραφικά σημειώματα 

για τον Υπεύθυνο Έργου, τον Υπεύθυνο Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης και τα μέλη 

της Ομάδας Έργου. 

 
Διευκρινιστική Απάντηση 1: 

Τα έγγραφα που απαιτούνται αναφέρονται στην Προκήρυξη. Δεν απαιτείται η 

προσκόμιση αντιγράφων των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στο βιογραφικό.  

 

 

Ερώτηση 2: 

Στην παράγραφο 14.3.3 αναφέρεται : 

«Τα ανωτέρω έργα για να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση του διαγωνιζόμενου 

πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία: 

βεβαίωση εργοδότη 

αντίγραφα σύμβασης 

ή όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου να αποδειχθεί η 

υλοποίηση του έργου». 

παρακαλώ βεβαιώστε μας ότι αρκεί να προσκομιστεί ένα από τα ανωτέρω 

αποδεικτικά στοιχεία και δεν απαιτούνται όλα. 
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Διευκρινιστική Απάντηση 2: 
Είναι στη διακριτική ευχέρεια των διαγωνιζομένων να επιλέξουν τον πρόσφορο 

τρόπο απόδειξης από αυτούς που αναφέρονται στην Προκήρυξη. 

 

 
Ερώτηση 3: 

Παρακαλώ βεβαιώστε μας ότι δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής στις 

υπεύθυνες δηλώσεις του Υπευθύνου Έργου, του Υπευθύνου Γραφείου Τεχνικής 

Υποστήριξης και των μελών της ομάδας έργου. 

 
Διευκρινιστική Απάντηση 3: 

Δεν αναφέρεται στην προκήρυξη υποχρέωση θεώρησης του γνησίου της υπογραφής 

στις υπεύθυνες δηλώσεις του Υπευθύνου Έργου, του Υπευθύνου Γραφείου Τεχνικής 

Υποστήριξης και των μελών της ομάδας έργου. 

 

 

Ερώτηση 4: 

Στην παράγραφο 15.1.2 αναφέρεται: 

«(γ) Κατάλογο των υπολοίπων στελεχών της ομάδας έργου, με αναλυτική αναφορά 

στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν για την εκτέλεση του έργου, καθώς και το εύρος 

συμμετοχής τους στην υλοποίηση του έργου. Η απασχόληση κάθε στελέχους της 

Ομάδας Έργου θα πρέπει να προσδιορίζεται ποσοτικά και δεσμευτικά ανά 

Κατηγορία Υπηρεσίας/Ενέργειας, με ανάλυση ανθρωπομηνών ανά πακέτο εργασίας 

και να συνδέεται με συγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο θα δίνονται 

στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα μέλη της ομάδας έργου. 
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Απασχόληση Στελέχους ανά 
Παραδοτέο σε Α/Μ Ονοματεπώνυμο 

Στελέχους Εταιρεία 
Θέση 
στην 
Ομάδα 
Έργου Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6.1-

Π6.4 
Π7.1-
Π7.7 

Συνολική 
Απασχόληση 
Στελέχους 

στο Έργο σε 
Α/Μ 

           

           

           

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ         

.» 

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε εάν ο ως άνω πίνακας, ο οποίος συμπληρώνεται για 

το σύνολο των μελών της ομάδας έργου του Συμβούλου, καλύπτει τις απαιτήσεις 

που περιγράφονται στην παράγραφο (γ) παραπάνω σχετικά με την προετοιμασία 

καταλόγου των υπολοίπων στελεχών της ομάδας έργου και δεν απαιτείται η 

δημιουργία νέου πίνακα. 

 
Διευκρινιστική Απάντηση 4: 

Δεδομένου ότι η παράγραφος (γ) ζητά «αναλυτική αναφορά στα καθήκοντα που 

αναλαμβάνουν» και επίσης ζητά η απασχόληση κάθε στελέχους της ομάδας έργου 

να προσδιορίζεται «ανά κατηγορία υπηρεσίας/ενέργειας, με ανάλυση ανθρωπομηνών 

ανά πακέτο εργασίας και να συνδέεται με συγκεκριμένες δραστηριότητες», ο ως άνω 

πίνακας δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου (γ) και άρα απαιτείται 

δημιουργία ξεχωριστών πινάκων. 

 
Ερώτηση 5: 

Στις παραγράφους 14.5.2,14.5.3 και 14.6.1 αναφέρεται ότι η επαγγελματική εμπειρία 

του Υπεύθυνου Έργου, του Υπεύθυνου Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης και των 

μελών της ομάδας έργου αντίστοιχα θα πρέπει να είναι σχετική με: 

«(α) στρατηγικό/επιχειρησιακό σχεδιασμό ανάπτυξης επιχειρήσεων, (β) σχεδιασμό 

οργάνωση , λειτουργία, κτλ επιχειρήσεων ΤΠΕ ή/και (γ) σύσταση, οργάνωση, 

λειτουργία ομάδων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων». 
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Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η επαγγελματική εμπειρία των μελών της ομάδας 

έργου θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια (α), (β) και (γ) ή εάν 

θα πρέπει να καλύπτει το κριτήριο (α) και τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια (β) και (γ). 

 

 

Διευκρινιστική Απάντηση 5: 

Η επαγγελματική εμπειρία των μελών της ομάδας έργου θα πρέπει να καλύπτει 

τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια (α), (β) και (γ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

Ιωάννης Κυριακού 

Διευθύνων Σύμβουλος 


