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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 5 
, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα 
 

 
  Θεσσαλονίκη, 18/01/2021 

 
 
 
Θέμα: Ερώτηματα προς Διευκρίνιση στα πλαίσια της υπ’ Αρ. Πρωτ. 2504/13-01-2021 Διακήρυξης του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ιωαννιτών» 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι/ες, 

 

Κατόπιν του ενδιαφέροντος της εταιρείας μας με την επωνυμία «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «TREDIT S.A.» που εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, επί των οδών Βρυούλων 78Γ & Κ. Καραμανλή 40, Τ.Κ. 55135, με ΑΦΜ 094453652 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Θεσσαλονίκης) για τη συμμετοχή της στο Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ιωαννιτών», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 26

η
/01/2021 ή κάθε 

άλλη ημερομηνία σε περίπτωση αναβολής ή παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, 
παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα εξής: 

 
1. Στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της Διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Όσον 

αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας 
επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η 
προτεινόμενη από τον υποψήφιο ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, 
με τα κάτωθι προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά 
βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει: 
 
Μηχανικό ΠΕ (ενδεικτικές ειδικόττητες: Πολιτικός ή Αρχιτέκτονας ή Πολεοδόμος ή Χωροτάκτης): 
Διπλωματούχος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του πολεοδομικού ή/και του 
κυκλοφοριακού σχεδιασμού Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία σε τρία (3) έργα/ μελέτες / υπηρεσίες 
/προγράμματα για την εκπόνηση σχεδιασμών για την βιώσιμη κινητικότητα και συναφές αντικείμενο. 
 
Μηχανικός Π.Ε. (Πολιτικός ή Τοπογράφος): Διπλωματούχος Μηχανικός με εξειδικευμένη εμπειρία σε 
συγκοινωνιακά θέματα, τουλάχιστον τρία (3) έργα ή μελέτες ή υπηρεσίες ή έρευνες ή προγράμματα 
σχετικές με τη βιώσιμη κινητικότητα και συναφές αντικείμενο. 
 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ: Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος ή /και μηχανολόγος 
μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία σε θέματα ηλεκτροκίνησης η οποία θα 
κατοχυρώνεται από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα. 
 
Μηχανικός ΠΕ με εξειδικευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών: Διπλωματούχος Μηχανικός 
με μεταπτυχιακές σπουδές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και εξειδικευμένη γνώση σε 
θέματα μεταφορών και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η οποία να κατοχυρώνεται από 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 04(O)-T/2021 

Ημερομηνία Αποστολής: 18/01/2021 

Σελίδες: 1 
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εμπειρία σε μελέτες, υπηρεσίες και προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά). Ειδικότερα, να διαθέτει 
εμπειρία τρία (3) έργα ή μελέτες ή υπηρεσίες ή έρευνες ή προγράμματα σχετικές με μεταφορές και GIS. 
 
Οικονομολόγος: Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος της Οικονομικής Επιστήμης και με 
μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική θεωρία. Επίσης, να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική 
εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδική εμπειρία σε θέματα στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού 
 
Περιβαλλοντολόγος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος: Να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ και με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Περιβάλλον και να διαθέτει εμπειρία τρία (3) έργα ή μελέτες ή υπηρεσίες ή έρευνες ή 
προγράμματα για την εκπόνηση σχεδιασμών για την βιώσιμη κινητικότητα και συναφές αντικείμενο. 
 
Στις σελίδες 11-12 του τεύχους των Τεχνικών προδιαγραφών, ωστόσο, η σύνθεση της ομάδας έργου 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Μηχανικός Π.Ε. 
(ενδ. Ειδικότητες 
Πολιτικός/Αρχιτέ

κτ 
ονας/Πολεοδόμο

ς 
/Χωροτάκτης) 

Υπεύθυνος 
Ομάδας Έργου 

(1) 

Διπλωματούχος Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο του 
πολεοδομικού ή χωροταξικού ή αστικού σχεδιασμού ή συνδυασμένου πολεοδομικού 
και κυκλοφοριακού σχεδιασμού ή άλλο συναφές. Απαιτείται 10ετής Γενική Εμπειρία και 
Ειδική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή 
λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με αντικείμενο το συνδυασμένο χωρικό και 
κυκλοφοριακό ή το συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό και θα 
πρέπει να έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε τρείς 

(3) μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά)με 
αντικείμενο τη βιώσιμη κινητικότητα και συναφούς αντικειμένου. 

Ηλεκτρολόγος ή 
Μηχανολόγος 

Μηχανικός Π.Ε. 

Μέλος Ομάδας 
Έργου 

(1) 

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στη θεματική 
ενότητα της επιστήμης των υπολογιστών. Απαιτείται τουλάχιστον 10ετής Γενική 
Εμπειρία και Ειδική Εμπειρία η οποία θα προκύπτει από τη συμμετοχή του σε 
τουλάχιστον 3 μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά προγράμματα (εθνικά ή 
ευρωπαϊκά) σε συστήματα προγραμματισμού, διαδικτυακής ανάπτυξης, βάσεις 
δεδομένων, και ενσωμάτωσης ευφυών τεχνικών και συναφούς αντικειμένου. 

Πολιτικός 
ή 

Τοπογρά
φος 

Μηχανικός ΠΕ 

Μέλος Ομάδας 
Έργου 

(1) 

Διπλωματούχος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στα συγκοινωνιακά. Απαιτείται 
10ετής Γενική Εμπειρία σε έργα σχετικά με τις μεταφορές ή κυκλοφοριακό σχεδιασμό 
ή άλλο συναφές αντικείμενο και εξειδικευμένη εμπειρία σε τουλάχιστον τρείς (3) 
μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) 
σχετικά με τη βιώσιμη κινητικότητα και συναφούς αντικειμένου. 

 
 

Μηχανικός Π.Ε. 

Μέλος Ομάδας 
Έργου 

(1) 

Διπλωματούχος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στα Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών. Απαιτείται τουλάχιστον 10ετής Γενική Εμπειρία σε θέματα μεταφορών 
ή κυκλοφοριακού σχεδιασμού και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, η 
οποία να κατοχυρώνεται από συμμετοχή σε μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά 
προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά). Ειδικότερα, να έχει συμμετάσχει σε πέντε (3) 
μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) 
σχετικά με μεταφορές και GIS. 
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Οικονομολόγος: 

Μέλος Ομάδας 
Έργου 

(1) 

Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης (ΠΕ) και μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομική 
θεωρία. Επίσης, να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή Γενική Εμπειρία και Ειδική 
επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
συμπεριλαμβανομένων και ζητημάτων στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού. 

Μηχανικός 
Περιβάλλοντο

ς ή 

Περιβαλλοντολόγος 

Πτυχιούχος ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στο Περιβάλλον. Απαιτείται 
10ετής Γενική Εμπειρία και Ειδική εμπειρία σε μελέτες ή υπηρεσίες ή ερευνητικά ή 
λοιπά προγράμματα (εθνικά ή ευρωπαϊκά) με αντικείμενο τη βιώσιμη κινητικότητα και 
συναφές αντικείμενο. 

 
 

 Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα μέλη της 
ομάδας έργου στο σύνολό τους. 

 
2. Στη σελίδα 12 του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών αναφέρεται ότι: «Ο υποψήφιος Ανάδοχος 

οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 
προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης (για 
τουλάχιστον ένα έργο για κάθε μία εκ των τεσσάρων παραπάνω κατηγοριών).» 
 

 Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποιες είναι οι τέσσερις κατηγορίες που αναφέρεται καθώς 
και ποια στοιχεία τεκμηρίωσης κρίνονται αποδεκτά. 

 

3. Στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της Διακήρυξης, ως κριτήριο τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας συμμετοχής ορίζεται μόνο η απαραίτητη ομάδα έργου. Ωστόσο, στην 
παράγραφο 2.2.8.2 Β4 αναφέρεται « Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν συμβάσεις, ή/και σχετικές βεβαιώσεις. Ο οικονομικός φορέας οφείλει 
να αποδείξει ότι καλύπτει τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στην παράγραφο 
2.2.6α, καταθέτοντας με την προσφορά του κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, 
σχετικών με τα ανωτέρω θεματικά αντικείμενα, έργων με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του 
χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του σε αυτό.» και στη σελ. 
13 του τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών στο Άρθρο 7ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρεται « 
Στον φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» τοποθετούνται από τον συμμετέχοντα 
επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:  
(…)   

 Πίνακα Έργων / δράσεων / Υπηρεσιών όπου να προκύπτει η εμπειρία του υποψήφιου 
αναδόχου για τα τελευταία πέντε έτη σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου. 
(Παράρτημα Γ της παρούσας).  
 

 

 Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί αν είναι απαραίτητη η υποβολή Πίνακα αντίστοιχων έργων καθώς και 
ποια έργα θεωρούνται αντίστοιχα. 

 
 

4. Στην παράγραφο 2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών της Διακήρυξης αναφέρεται ότι : «Οι 
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού» ενώ στο Άρθρο 7ο : Δικαιολογητικά 
συμμετοχής του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών αναφέρεται ότι «Οι προσφορές των 
ενδιαφερομένων ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή τους.» 
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 Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών 
 
 

5. Στην παράγραφο 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της διακήρυξης τα κριτήρια ανάθεσης διαμορφώνονται ως 
εξής: 
 

1 Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα των απαιτήσεων του Αντικειμένου της 
Σύμβασης, όπως αυτές προκύπτουν από τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
αντικειμένου της προκήρυξης 
Κριτήριο 1 με συντελεστή βαρύτητας (Σ1) 30% 

2 Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας 
της γενικής μεθοδολογίας υλοποίησης, της διασφάλισης ποιότητας και τα εργαλεία 
που θα χρησιμοποιηθούν 
Κριτήριο 2 με συντελεστή βαρύτητας (Σ2) 30% 

3 Προσδιορισμός των πακέτων εργασίας και η σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 
απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 
Κριτήριο 3 με συντελεστή βαρύτητας (Σ3) 20% 

4 Αναλυτική περιγραφή της οργανωτικής δομής της Ομάδας έργου και των ρόλων / 
καθηκόντων των μελών της – Παρουσίαση των μελών της ομάδας έργου 
Κριτήριο 4 με συντελεστή βαρύτητας (Σ4) 20% 

 

 

Στο παράρτημα Α του Τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών τα κριτήρια ανάθεσης διαμορφώνονται ως 

εξής: 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Μέγιστος 
Αριθμός 
Σελίδων 

50 σελίδες 

(σβ) 
Συντελεστής 

Βαρύτητας (%) 

1 
Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του 
Έργου. 

35 60% 

 
1.1 

Περιβάλλον του Έργου – Κατανόηση απαιτήσεων έργου – Στόχοι 
και αντικείμενο – Συνέργειες με το ΣΒΑΚ Ιωαννιτών ή λοιπά 
συναφή Σχέδια του Δήμου. 

 
5 

 
10% 

 

1.2 

Μεθοδολογία υλοποίησης / οργάνωση της «Υπηρεσίας» - 
Πληρότητα / ποιότητα παρεχόμενων Υπηρεσιών – Οργάνωση 
Παραδοτέων Ιδιαιτερότητες, Κίνδυνοι - Χρονοδιάγραμμα 
Υπηρεσιών 

 

20 

 

35% 
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1.3 

Εργαλεία Υποστήριξης και περιγραφή – αιτιολόγηση 
χρησιμοποίησής τους 

(η εκ μέρους των υποψηφίων γενική αναφορά μεθόδων και 
εργαλείων, η οποία δε συνδέεται ευθέως και επαρκώς με τις 
Φάσεις και επιμέρους απαιτήσεις του Έργου, θα βαθμολογείται με 
<100) 

 
 

5 

 
 

10% 

1.4 
Τεκμηρίωση πρόσθετων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες και 
πιθανά δεν έχουν συνεκτιμηθεί στους όρους της παρούσας 

5 5% 

2 Ομάδα «Έργου» 15 40% 

2.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης του «Έργου» - 5 10% 

 
2.2 

Στελέχωση και καταλληλότητα του Υπεύθυνου «Έργου» και του 
Αναπληρωτή του - Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα 
της Ομάδας «Έργου». 

 
10 

 
30% 

 
 Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών 

 
 
Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

 

 

Απόστολος Μπιζάκης 
Δ/νων Σύμβουλος TREDIT 

 


