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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Εφαρμογής 
Διαδραστικής Πλατφόρμας Προληπτικής Διαχείρισης του Ζητήματος της 

Ενεργού Γήρανσης» και αριθμό διακήρυξης 2100.00.002.4/6562 / 14-11-
2011

Διευκρινίζεται ότι:

1. Στο  κεφάλαιο  Ι.3  «Οργάνωση  Προσφερόμενων  Υπηρεσιών  –  Φάσεις  ανά 
Ενότητα Εργασίας» και πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο Ι.3.1. «Φάσεις Ανά 
Ενότητα Εργασίας Υλοποίησης Έργου», στη σελίδα 33 του τεύχους του ως άνω 
διαγωνισμού, στην ενότητα εργασίας 1 διευκρινίζεται ότι ο τίτλος της Φάσης 
1.2. είναι ο εξής: ««Οδικός Χάρτης» Υιοθέτησης και Εφαρμογής των Πολιτικών 
και Πρακτικών προληπτικής διαχείρισης των εργαζομένων άνω των 55 ετών».

2. Στη σελίδα 43 της διακήρυξης στον πίνακα διευκρινίζεται  ότι στην Ενότητα 
Εργασίας  2,  η  Φάση  2.1.  έχει  τίτλο  «Τελική  Μελέτη  Εφαρμογής  και 
Επικαιροποίηση Προδιαγραφών Συστήματος».

3. Στη  σελίδα  44  σε  ότι  αφορά  τα  επίπεδα  εμπειρίας,  διευκρινίζεται  ότι  ο 
προσφέρων θα πρέπει στην προσφορά του να ορίσει με σαφήνεια τη διάκριση 
ανάμεσα στον έμπειρο σύμβουλο και στον σύμβουλο η οποία θα τεκμηριώνεται 
σαφώς από τη σχετική εμπειρία των στελεχών (ανθρωπο-έτη εμπειρίας).

4. Στη  σελίδα  68  του  τεύχους  της  διακήρυξης,  στην  ενότητα  9.3.  Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής, στο σημείο 5 των διευκρινήσεων, αναφέρεται ότι: 
«Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, 
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα.» Διευκρινίζεται ότι για έργα τα οποία έχουν συναφθεί με φορείς του 
εξωτερικού  είναι  δυνατή  η  προσκόμιση  αποδεικτικών  στοιχείων  έργων,  για 
παράδειγμα Αντίγραφα  Συμβάσεων,  Πιστοποιητικών  Παραλαβής  Έργων, 
οικείων στοιχείων τιμολόγησης κλπ. στην Αγγλική γλώσσα και μόνο, εκτός από 
την Ελληνική.

5. Στην ενότητα Ι.3.2. «ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ», στη σελίδα 41 της διακήρυξης, 
η  παράγραφος  ««Το  έργο  «Διερεύνηση,  Μελέτη  και  Αντιμετώπιση  του 
ζητήματος  της  Ενεργού  Γήρανσης  στην  Ελλάδα  -   Ανάπτυξη  προληπτικών  
Πολιτικών  Διαχείρισης  -  Ανάπτυξη  και  Εφαρμογή  Ολοκληρωμένης  
Διαδραστικής  Πλατφόρμας  Προληπτικής  Διαχείρισης  Ενεργού  Γήρανσης» 
περιλαμβάνει τα εξής:» διαγράφεται διότι είναι πλεονασμός.

6. στην  ενότητα  I.2.4.3.3.2  «Πλατφόρμα  σύγχρονης  τηλε-εκπαίδευσης»  της 
διακήρυξης στο τέλος της ενότητας, στη σελ. 29, στην παράγραφο:

«Εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στην πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης

o Desktop Client (Windows – Linux – Macintosh)

o Web Access Client (Internet Explorer – Firefox – Safari)

o Tablet computers, (iPAD support)

o Smart Phones (iPhone support)»

διευκρινίζεται  ότι  σε  ότι  αφορά τα  tablet  computers  και  τα  smart  phones 
ενδεικτικά  έχουν  αναφερθεί  σε  παρενθέσεις  το  iPAD  και  iPhone  Support 
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αντίστοιχα,  και  η  υποστήριξη  οιωνδήποτε  έξυπνων  συσκευών  αντίστοιχης 
τεχνολογίας  είναι  αποδεκτή για  λόγους ενδυνάμωσης  της ίσης μεταχείρισης 
των υποψηφίων αναδόχων.

7. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η παραλαβή αντιτύπου του τεύχους 
Διακήρυξης από τα γραφεία της ΟΚΕ και επαρκεί η ανάκτηση των σχετικών 
αρχείων από τον διαδικτυακό τόπο της ΟΚΕ (www  .  oke  .  gr  ).

8. Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος έργου, όπως προκύπτει από την 
εγκεκριμένη από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ Διακήρυξη, δεν προβλέπεται εξοπλισμός.

9. Στην ενότητα Ι.3.1. «Φάσεις Ανά Ενότητα Εργασίας Υλοποίησης του Έργου» 
και  ειδικότερα  στην  ανάλυση  της  Δράσης  1.3.3.  «Ανάπτυξη  ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού για τα 10 προγράμματα» (σελ. 37) διευκρινίζεται ότι «το 
ηλεκτρονικό υλικό είναι πολυμεσικό και θα πρέπει να αναπτυχθεί έχοντας υπ’ 
όψιν τις γενικές προδιαγραφές πολυμεσικού υλικού όπως παρατίθενται στην 
επόμενη  παράγραφο.»  και  όχι  στην  παράγραφο  1.6  του  παρόντος 
παραρτήματος.

10. Στην  Ενότητα  9.3.  του  τεύχους  της  διακήρυξης  με  τίτλο  «Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και ειδικότερα στο σημείο 2.1. όπου αναλύονται οι 
απαιτήσεις  για τον Υπεύθυνο Έργου και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, 
διευκρινίζεται  ότι  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  αφορούν  αποκλειστικά  τον 
Υπεύθυνο Έργου και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου.

11. Στην  ενότητα  9.3.  του  τεύχους  της  διακήρυξης  με  τίτλο  «Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής» και ειδικότερα στο σημείο 2.1. όπου αναλύονται οι 
απαιτήσεις για τον Υπεύθυνο Έργου και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου στη 
σελίδα 66 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «οι κύριες δραστηριότητές τους, κατ' 
ελάχιστον  τα  τελευταία  πέντε  (5)  έτη,  να  αφορούν  στη  διαχείριση  έργων 
συναφούς αντικειμένου αντίστοιχης κλίμακας». Διευκρινίζεται ότι ο Υπεύθυνος 
Έργου και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου προκειμένου να είναι σε θέση να 
καλύψουν την συγκεκριμένη απαίτηση, θα πρέπει να κατέχουν κατ’ ελάχιστον 
για τα τελευταία πέντε (5) έτη θέση είτε Υπεύθυνου Έργου είτε Αναπληρωτή 
Υπεύθυνου Έργου. Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο όρος «…συναφούς αντικειμένου 
αντίστοιχης  κλίμακας»  ορίζεται  στην  ίδια  ενότητα  9.3.  και  ειδικότερα  στο 
σημείο  1  όπου  αναγράφεται  ότι  «…έργα  συναφούς  αντικειμένου  με  το 
προκηρυσσόμενο έργο, ειδικότερα δηλαδή εμπειρία σε έργα που αφορούν στην 
μελέτη,  ανάπτυξη  και  υλοποίηση  έργων  απασχόλησης  /  κοινωνικής 
οικονομίας / ενδυνάμωσης εργαζομένων / περιφερειακής Ανάπτυξης & δομών 
επιχειρηματικότητας στον Δημόσιο Τομέα και σε Περιφερειακές Αρχές, καθώς 
και ανάπτυξη ολοκληρωμένων υποδομών λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου 
και  γνώσης,  στους  ανωτέρω…».  Η  απαίτηση  αυτή  αφορά  μόνο  το  φυσικό 
αντικείμενο των ανωτέρω περιγραφόμενων έργων.

12.Στο εξώφυλλο του τεύχους του διαγωνισμού η φράση «Αριθμός Προκήρυξης» 
αντικαθίσταται από την φράση «Αριθμός Διακήρυξης».

13. Διευκρινίζεται  ότι  το  Παράρτημα  ΙV της  διακήρυξης  με  τίτλο  «Υπόδειγμα 
Βιογραφικού  Σημειώματος»  για  λόγους  ευκρινέστερης  διαπίστωσης  της 
απαιτούμενης  εμπειρίας  των  στελεχών  της  Ομάδας  Έργου  των  Υποψηφίων 
Αναδόχων  σύμφωνα  με  τα  αναγραφόμενα  στην  ενότητα  9.3.  με  τίτλο 
«Ελάχιστες  Προϋποθέσεις  Συμμετοχής»,  στην  ενότητα  του  Βιογραφικού 
Σημειώματος  με  τίτλο  «σχετική  με  το  αντικείμενο  του  παρόντος  έργου 
επαγγελματική εμπειρία» προστίθεται δεξιά της στήλης με τίτλο «Απασχόληση 
του  Έργο»  η  στήλη  με  τίτλο  «ΑΜ».  Συνεπώς,  η  συγκεκριμένη  ενότητα 
διαμορφώνεται ως εξής:
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http://www.oke.gr/
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο Εργοδότης
Θέση και Καθήκοντα 

στο Έργο 

Απασχόληση στο Έργο

Περίοδος 
(από - έως)

ΑΜ

/ /- / /

/ /- / /

/ /- / /

/ /- / /

/ /- / /

/ /- / /


