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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 1089/22 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ

167560  για  την  «Προμήθεια  ολοκληρωμένης  πλατφόρμας  ψηφιακών  υπηρεσιών  και

συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης», Υποέργο 4 Τμήμα 1

του έργου» ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΑΙ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΕΞΥΠΝΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»  του

Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Σχετ: το από 01.08.2022 μήνυμα  μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:

Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα γίνεται λόγος πως κατά τη διάρκεια

των πέντε (5) τελευταίων ετών και μέχρι την δημοσίευση της διακήρυξης, οι οικονομικοί

φορείς  θα  πρέπει  να  έχουν  εκτελέσει  τουλάχιστον  μία  ή  περισσότερες  συμβάσεις

προμηθειών, του συγκεκριμένου τύπου, με αναφορά του τίτλου, του φορέα-ιδιοκτήτη, του

προϋπολογισμού,  συνοπτική  περιγραφή  του  αντικειμένου  και  της  χρονικής  διάρκειας

υλοποίησης, ύψους ίση με το 60% του ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν οι συμβάσεις που θα πρέπει να έχει εκτελέσει ο

υποψήφιος οικονομικός φορέας αφορούν αποκλειστικά σε συμβάσεις προμηθειών ή είναι

αποδεκτές  και  συμβάσεις  γενικών υπηρεσιών με αντικείμενο  που περιλαμβάνει  και  την

παράδοση των απαιτούμενων συστημάτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1:

Σύμφωνα  με  τα  αναγραφόμενα  στην  υπ’  αριθμ.  1089/22  διακήρυξη  για  το  τμήμα  1

αναγράφονται στα άρθρα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ



2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

«Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

Για το Τμήμα 1:

α) Κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών και μέχρι την δημοσίευση της παρούσας
διακήρυξης, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία ή περισσότερες συμβάσεις προμηθειών,
του  συγκεκριμένου  τύπου, με  αναφορά  του  τίτλου,  του  φορέα-ιδιοκτήτη,  του
προϋπολογισμού,  συνοπτική  περιγραφή  του  αντικειμένου  και  της  χρονικής  διάρκειας
υλοποίησης, ύψους ίση με το 60% του ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.

Ειδικότερα θα πρέπει να περιλαμβάνονται  με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον ένα έργο
από τις ακόλουθες κατηγορίες και αθροιστικά να καλύπτουν την ανωτέρω απαίτηση ήτοι
έργο κατηγορίας Α + Β +Γ+Δ+Ε ≥ 309.360,00€: 

Κατηγορία Α

Έργα που αφορούν στις υπηρεσίες έξυπνων πόλεων (smart cities), σε μία ενιαία πλατφόρμα
συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον 100.000,00€ πλέον ΦΠΑ.

Κατηγορία B

Έργα που αφορούν στην ανάπτυξη και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης παραγγελιών
και επισκευών σε σχολικές μονάδες ή σε κτιριακό απόθεμα.

Κατηγορία Γ

Έργα που αφορούν στη δημιουργία ψηφιακού χάρτη απεικόνισης και διαχείρισης σημείων
ενδιαφέροντος  σε  ΟΤΑ.  Κάθε  έργο  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  περισσότερα  από  τρεις
χιλιάδες (3.000) αποτυπωμένα σημεία.

Κατηγορία Δ

Έργα  που  αφορούν  στην  ανάπτυξη  και  εγκατάσταση  πληροφοριακού  συστήματος  που
χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Κατηγορία Ε

Έργα  που  αφορούν  στην  ανάπτυξη  και  εγκατάσταση  συστημάτων  διάχυσης  νέων  και
πληροφοριών.….»

Σύμφωνα με τον Ν4412/16: Άρθρο 4 Μεικτές συμβάσεις (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

«Οι  συμβάσεις  που  έχουν  ως  αντικείμενο  δύο  ή  περισσότερα  είδη  συμβάσεων  (έργα,
υπηρεσίες ή προμήθειες)  ανατίθενται,  σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο
είδος της σύμβασης που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης. Στην
περίπτωση μεικτών συμβάσεων που αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες κατά την έννοια
των άρθρων 107 έως 110 και εν μέρει από άλλες υπηρεσίες ή μεικτών συμβάσεων που
αποτελούνται εν μέρει από υπηρεσίες και εν μέρει από προμήθειες, το κύριο αντικείμενο
καθορίζεται, σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή
προμηθειών είναι η υψηλότερη.»

Επομένως οι συμβάσεις που θα πρέπει να έχει εκτελέσει ο υποψήφιος οικονομικός φορέας

αφορούν  μεικτές  συμβάσεις   οι  οποίες  περιλαμβάνουν  τουλάχιστον  ένα  έργο  από  τις

κατηγορίες Α,Β,Γ,Δ,Ε

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art107


ΕΡΩΤΗΜΑ 2:
Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  και  ειδικότερα  για  την
απόδειξη  της  εμπειρίας  του  προσωπικού  ζητούνται  να  προσκομιστούν  οι  τίτλοι
σπουδών τους (Δίπλωμα/ Πτυχίο, Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό), ενώ στα απαιτούμενα
προσόντα  της  ομάδας  έργου  δεν  υπάρχει  σχετική  απαίτηση  για  τίτλους
σπουδών. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τι θα πρέπει να προσκομιστεί
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2:

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 1089/22 διακήρυξη για το τμήμα 1 

αναγράφονται στα άρθρα:

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

«…β)  να  διαθέτουν  ομάδα  έργου  με  συγκεκριμένο  αριθμό  ατόμων,   συγκεκριμένες
απαιτήσεις  ως  προς  τα  προσόντα  και  εμπειρία, να  διαθέτουν  το  απαιτούμενο  τεχνικό
προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και την απαιτούμενη εμπειρία. Ειδικότερα: 

α) Υπεύθυνο-Συντονιστή του Έργου, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία στη διαχείριση έργων
πληροφοριακών συστημάτων επιθυμητό σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου
τομέα

β) Δύο (2) στελέχη με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην υλοποίηση έργων πληροφοριακών
συστημάτων επιθυμητό σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

γ) Δύο (2) στελέχη  με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφοριακών
συστημάτων επιθυμητό σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

δ)  Ένα (1)  στέλεχος  με τουλάχιστον  5ετή εμπειρία  στη διαχείριση  υλικού και  εισαγωγή
υλικού σε πληροφοριακά συστήματα.»

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

«…….β) Στοιχεία για την απόδειξη της Εμπειρίας του υποψηφίου αναδόχου και της ομάδας
έργου:

Ειδικότερα:

- Τίτλοι  σπουδών  που  έχουν  αποκτηθεί  (Δίπλωμα/Πτυχίο,  Μεταπτυχιακό  ή/και
Διδακτορικό)

- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου που απαιτείται
βάσει της παρ. 2.2.6. 

- Αποδεικτικά ειδικής εμπειρίας (Μισθωτή εργασία σε Ιδιωτικό η Δημόσιο φορέα που έχει
ως δραστηριότητα ή έχει εκτελέσει έργα στο αντικείμενο του διαγωνισμού, Βεβαιώσεις
καλής  εκτέλεσης,  ή  Τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών  ή  Συμβάσεις  ως  ελεύθερος
επαγγελματίας κλπ).

Υπεύθυνη Δήλωση από τον Υπεύθυνος – Συντονιστής του Έργου και τα στελέχη της Ομάδας 

Έργου με την οποία αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους 

στο οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται και ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη 

την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και αποδέχονται τους όρους του παρόντος

διαγωνισμού. Ο Υπεύθυνος του Έργου και τα στελέχη δηλώνουν ότι σε περίπτωση 

αποχώρησής τους από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας τους, οφείλουν να 



ενημερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν. Στο 

διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους….»

Επομένως :

Στο στάδιο όπου θα ζητηθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον ανάδοχο, αυτός θα

πρέπει  να  αποδείξει  με  τα  απαιτούμενα  έγγραφα,  αναφορικά  με  την  τεχνική  και

επαγγελματική ικανότητα, όλα όσα θα έχει δηλώσει με την προσφορά του και ειδικότερα

για τα μέλη της ομάδας που θα εκτελέσουν την συγκεκριμένη ανάθεση και για τα οποία θα

έχει αξιολογηθεί, τα τυπικά τους προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ) καθώς και την εμπειρία

τους. 

Σύμφωνα με την διακήρυξη δεν έχουν ζητηθεί συγκεκριμένα πτυχία αλλά άτομα με την

σχετική  εμπειρία  και  εξειδίκευση  στα  ζητούμενα  της  ανάθεσης.  Απλά  απαιτείται

τεκμηρίωση για όσα θα δηλωθούν με την προσφορά.



ΕΡΩΤΗΜΑ 3:

Επιπλέον,  για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  και

ειδικότερα  για  τα  μέλη  της  ομάδας  έργου  απαιτούνται  αποδεικτικά  ειδικής  εμπειρίας

που  αφορούν  σε  μισθωτή  εργασία  ή  σχετική  σύμβαση  ελεύθερου  επαγγελματία.  Η

εν  λόγω  απαίτηση  δεν  επιτρέπει  τη  συμμετοχή  του  διαχειριστή  της  εταιρείας  μας  ως

μέλος  της  ομάδας  έργου,  καθώς  δεν  εμπίπτει  στις  επιτρεπόμενες  κατηγορίες

(Μισθωτός  ή  Ελεύθερος  επαγγελματίας).  Παρακαλούμε  όπως  μας  ενημερώσετε  αν

στην  ομάδα  έργου  μπορεί  να  συμμετέχει  και  ο  διαχειριστής  της  εταιρείας  και  ποια

αποδεικτικά απαιτείται να προσκομιστούν γι  αυτόν. ́ αυτόν.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3:

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 1089/22 διακήρυξη για το τμήμα 1 

αναγράφεται στο άρθρο:

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

«…….β) Στοιχεία για την απόδειξη της Εμπειρίας του υποψηφίου αναδόχου και της ομάδας
έργου:

- …….

- Αποδεικτικά ειδικής εμπειρίας (Μισθωτή εργασία σε Ιδιωτικό η Δημόσιο φορέα που έχει
ως δραστηριότητα ή έχει εκτελέσει έργα στο αντικείμενο του διαγωνισμού, Βεβαιώσεις
καλής  εκτέλεσης,  ή  Τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών  ή  Συμβάσεις  ως  ελεύθερος
επαγγελματίας κλπ)…….»

Από τα παραπάνω δεν προκύπτει  ότι  αφορούν σε μισθωτή εργασία ή σχετική σύμβαση

ελεύθερου  επαγγελματία  .  Αντιθέτως  ο  υποψήφιος  οικονομικός  φορέας  μπορεί  να

αποδείξει  τα  ζητούμενα  (απόδειξη  της  Εμπειρίας  )  με  οτιδήποτε  κρίνει  ως  κατάλληλο

έγγραφο.



ΕΡΩΤΗΜΑ 4:

Επιπλέον,  για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  και

ειδικότερα  για  την  απόδειξη  της  εμπειρίας  κάθε  μέλους  της  ομάδας  έργου  εκτός  από

την  προσκόμιση  του  βιογραφικού  ζητούνται  «αποδεικτικά  ειδικής  εμπειρίας

(Μισθωτή  εργασία  σε  Ιδιωτικό  η  Δημόσιο  φορέα  που  έχει  ως  δραστηριότητα  ή  έχει

εκτελέσει  έργα  στο  αντικείμενο  του  διαγωνισμού,  Βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης,  ή

Τιμολόγια  παροχής  υπηρεσιών  ή  Συμβάσεις  ως  ελεύθερος  επαγγελματίας  κ.λπ.)».

Από  την  ανωτέρω  απαίτηση,  δεν  είναι  σαφές  τι  είδους  αποδεικτικά  θα  πρέπει  να

προσκομίσει  ο  υποψήφιος  οικονομικός  φορέας  προς  απόδειξη  της  εμπειρίας  κάθε

μέλους  της  ομάδας  έργου.  Για  παράδειγμα,  για  να  αποδείξει  10ετή  εμπειρία  που

διαθέτει  σύμφωνα  με  το  βιογραφικό  του,  θα  πρέπει  να  προσκομίσει  για  κάθε

αναφερόμενο  έργο  που  έχει  συμμετάσχει  σύμφωνα  με  το  βιογραφικό  του,

βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης  και  σχετικές  συμβάσεις  για  καθένα  από  αυτά;  Είναι

αντιληπτό  ότι  η  εν  λόγω  απαίτηση  οδηγεί  στην  προσκόμιση  ενός  μεγάλου  αριθμού

συμβάσεων  (ενδεχομένως  40-50  συμβάσεις  αν  αυτές  αφορούν  σε  μικρά  χρονικά

διαστήματα,  συνοδευόμενες  από  ισάριθμες  σχετικές  βεβαιώσεις  καλής  εκτέλεσης).

Παρακαλούμε  όπως  μας  διευκρινιστεί,  αν  η  απόδειξη  της  ειδικής  εμπειρίας  γίνεται

με  τον  ως  άνω  αναφερόμενο  τρόπο  ή  είναι  αποδεκτή  με  κάποιο  άλλο  αποδεικτικό

μέσο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4:

Ο οικονομικός φορέας , αυτά που αναφέρει στα βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου,

θα πρέπει και να μπορεί να τα αποδεικνύει.



ΕΡΩΤΗΜΑ 5:
Το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  που  έχει  ενσωματωθεί  στο
Παράρτημα  ΙΙ  της  διακήρυξης  περιλαμβάνει  μόνο  την  γενική  ένδειξη  πλήρωσης  των
κριτηρίων  και  ως  εκ  τούτου  καθιστά  αδύνατη  τη  συμπλήρωση  αναλυτικά  του  τρόπου
κάλυψης  των  απαιτήσεων  σχετικά  με  τα  κριτήρια  επιλογής.  Σημειώνεται  ότι  στους
διαγωνισμούς  με  πλήθος  απαιτήσεων  τεχνικής  και  οικονομικής  επάρκειας,
συνηθίζεται  στο  «Μέρος  IV:  Κριτήρια  επιλογής»  να  επιλέγεται  η  αναλυτική  αναφορά
στα  κριτήρια  επιλογής  από  το  Α  –  Δ  του  εν  λόγω  μέρους.  Δεδομένου  ότι  ούτε  στην
παρ.  2.4.3.1  γίνεται  ρητή  αναφορά  για  την  συμπλήρωση  του  ΕΕΕΣ  μόνο  με  τη  γενική
ένδειξη  πλήρωσης  των  κριτηρίων  (Κατευθυντήριο  Οδηγία  23  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.-  παρ.
3.4),  παρακαλούμε  όπως  μας  διευκρινίσετε  εάν  η  καταφατική  απάντηση  (ΝΑΙ)  στο
ΕΕΕΣ  είναι  αποδεκτή,  δεδομένου  ότι  τα  αποδεικτικά  πλήρωσης  των  κριτηρίων
επιλογής απαιτούνται να προσκομιστούν στο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5:
Για  την  σύνταξη  του  ΕΕΕΣ,  από 04-02-22 με  την νέα ηλεκτρονική  υπηρεσία  promitheus
ESDint  (https:espd.eprocurement.gov.gr)  ,  στο μέρος IV Κριτήρια επιλογής η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να επιλέξει τα εξής:

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους)

θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα κριτήρια επιλογής από το Α έως το Δ;  ΝΑΙ ΟΧΙ
όπου υπάρχει ήδη προεπιλεγμένη η επιλογή ΟΧΙ
 
και συνεχίζει 
α. Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Συνεπώς η καταφατική απάντηση είναι αποδεκτή και η πλέον ενδεδειγμένη
ενώ τα αποδεικτικά πλήρωσης των κριτηρίων, η κατάθεση και ο έλεγχος αυτών αφορούν το
στάδιο της κατακύρωσης

Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της   Δ/νσης  Τεχν. Υπηρεσιών –

Δόμησης

Φωτέα Αικατερίνη
Δρ. Μηχ. Μηχανικός με Α’ βαθμό
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