
 

 

 

 

 

 

 

Θζμα: Απαντήςεισ ςτισ διευκρινιςτικζσ ερωτήςεισ για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή 
διαγωνιςμό για το ζργο «Δημιουργία Περιεχομζνου, Ψηφιακϊν Εφαρμογϊν & υςτημάτων 
Προβολήσ – ήμανςησ Φρουρίου Καβάλασ» (αρ. πρωτ. 243/21.01.2021 και αρ. ςυςτήματοσ 
ΕΗΔΗ 105429). 
 

ασ διαβιβάηουμε, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.3 τθσ διακιρυξθσ με αρ. πρωτ. 

243/21.01.2021 και αρ. ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ 105429, τισ απαντιςεισ επί όλων των  

διευκρινιςτικϊν ερωτθμάτων που υπεβλικθςαν θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα ΕΘΔΘ 

(www.promitheus.gov.gr), μζχρι και τθν 16/02/2021 και αφοροφν ςτον ανοικτό θλεκτρονικό 

διεκνι διαγωνιςμό για το ζργο με τίτλο «Δημιουργία Περιεχομζνου, Ψηφιακϊν Εφαρμογϊν 

& υςτημάτων Προβολήσ – ήμανςησ Φρουρίου Καβάλασ».  

Σο Παράρτθμα Ερωτιςεων – Απαντιςεων προσ Τποψιφιουσ Αναδόχουσ: 

1. Κοινοποιείται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ μζςω του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ.  

2. Αναρτάται ςτθν πφλθ του ΕΘΔΘ.  

3. Αποτελεί πλζον αναπόςπαςτο τμιμα του τθσ διακιρυξθσ. 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 

 

 

Ομονοίασ 117, 65403, Καβάλα 

Σθλζφωνο: 2510 83 13 88 (εςωτ.6)  

Σθλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 

Θλ. Δ/νςθ: supplies@kavalagreece.gr 

Ιςτοςελίδα: www.kavalagreece.gr 

Επιτροπι Διενζργειασ 
Διαγωνιςμοφ 

 

Καβάλα, 19/02/2021 

Αρ. πρωτ: 500                                                                                         

Προσ: Σουσ υποψιφιουσ οικονομικοφσ φορείσ 
και κάκε ενδιαφερόμενο τθσ διακιρυξθσ του 
θλεκτρονικοφ  ανοικτοφ διεκνι διαγωνιςμοφ 
για το ζργο « Δθμιουργία Περιεχομζνου, 
Ψθφιακϊν Εφαρμογϊν & υςτθμάτων 
Προβολισ – ιμανςθσ Φρουρίου Καβάλασ» με 
αρ. πρωτ. 243/21.01.2021 και αρ. ςυςτιματοσ 
ΕΘΔΘ 105429 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


 

 

 

«Παράρτημα Ερωτήςεων – Απαντήςεων  

προσ Τποψήφιουσ Αναδόχουσ» για τον Ανοικτό  

Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό: 

«Δημιουργία Περιεχομζνου, Ψηφιακϊν Εφαρμογϊν & υςτημάτων Προβολήσ 

– ήμανςησ Φρουρίου Καβάλασ» 

 

ΑΡ. ΠΡΩΣ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 243/21.01.2021 

Αριθμόσ υςτήματοσ ΕΗΔΗ 105429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ερωτήςεισ – Απαντήςεισ: 

 

Ερϊτηςη 1: 

 Στθν παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ςχετικά με τισ απαιτιςεισ τθσ ομάδασ 

ζργου, και πιο ςυγκεκριμζνα του Αναπληρωτή Υπεφθυνου Έργου αναφζρετε πωσ «Με όμοιο τρόπο (με 

τον Υπεφκυνο ζργου) κα πρζπει να δθλϊνεται και ο Αναπλθρωτισ του Υπεφκυνου υποζργου (ΑΥΕ)». 

Δεδομζνου ότι θ ζκφραςθ «με όμοιο τρόπο» δθμιουργεί μία αςάφεια ωσ προσ τισ ακριβείσ απαιτιςεισ 

τθσ κζςθσ, κα κζλαμε να μασ διευκρινίςετε πιο ςυγκεκριμζνα ποιεσ είναι οι απαιτιςεισ που χρειάηεται 

να καλφπτει και ο αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ ζργου ςε γνωςτικό και επαγγελματικό επίπεδο. 

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

Οι απαιτιςεισ τθσ κζςθσ του Αναπλθρωτι Τπεφκυνου Ζργου ωσ προσ τα ελάχιςτα προςόντα και 

εμπειρία είναι όμοια με αυτά του Τπεφκυνου ζργου, όπωσ αυτά διατυπϊνονται ςτο άρκρο 2.2.6, 

ςθμείο 1. Τπεφθυνο Τποζργου (ΤΕ), τθσ διακιρυξθσ (ιτοι 10ετι διευκυντικι εμπειρία ωσ ΤΕ, ΑΤΕ ςε 

ςυναφι ζργα κτλ).  

 

 

Ερϊτηςη 2: 

Στθν ίδια παράγραφο (2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) ςχετικά με το μζλοσ τθσ ομάδασ 

ζργου Ειδικόσ Πολιτιςμικήσ Τεχνολογίασ κα κζλαμε να μασ διευκρινίςετε εάν θ ςυγκεκριμζνθ κζςθ 

καλφπτεται αποκλειςτικά από απόφοιτο προπτυχιακοφ Πολιτιςμικισ Τεχνολογίασ ι μπορεί να καλυφκεί 

από κάτοχο ςυναφοφσ μεταπτυχιακοφ με άλλθ ειδικότθτα προπτυχιακοφ. 

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

Θ κζςθ του Ειδικοφ Πολιτιςμικισ Σεχνολογίασ μπορεί να καλυφκεί τόςο από απόφοιτο προπτυχιακοφ 

προγράμματοσ ςτο αντικείμενο τθσ Πολιτιςμικισ Σεχνολογίασ όςο και από κάτοχο μεταπτυχιακοφ 

τίτλου ςτο ίδιο αντικείμενο, ανεξάρτθτα από τον προπτυχιακό τίτλο. 

 

Ερϊτηςη 3: 

Δεδομζνου ότι οι περιςςότερεσ απαιτιςεισ των παραδοτζων αφοροφν και τθν αιςκθτικι εικόνα που κα 

παρουςιαςτεί ωσ τελικό παραδοτζο, κα κζλαμε μασ διευκρινίςετε εάν κα υπάρχει προςαφξθςθ ςτθ 

βακμολογίασ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του εκάςτοτε υποψθφίου, με τθν προςκόμιςθ ςτθν τεχνικι 

προςφορά οπτικοποιθμζνων δειγμάτων, screenshots και mockups εφαρμογισ λογοτφπων από τα 

διάφορα παραδοτζα του ζργου . 

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

τθν παράγραφο 2.3.1 τθσ διακιρυξθσ αναφζρονται με ςαφινεια τα κριτιρια ανάκεςθσ. υγκεκριμζνα 
ςτο κριτιριο Κ.3 διευκρινίηονται και αναλφονται οι προτάςεισ και τα ςενάρια που κα αξιολογθκοφν ωσ 
εξισ: 
«Εξετάηεται και αξιολογείται θ ορκολογικι ανάλυςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε ενότθτεσ 
εργαςιϊν και θ ςφνδεςι τουσ με τα ελάχιςτα απαιτοφμενα παραδοτζα και το χρονοδιάγραμμα, κακϊσ 
και θ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ιδιαίτερα, βακμολογοφνται οι προτάςεισ 



και τα ςενάρια για video και γραφιςτικά. Σθμειϊνεται ότι κα πρζπει να δοκοφν δφο πρωτότυπεσ 
προτάςεισ και ςενάρια –μία για video και μία για γραφιςτικά και δφο δείγματα ανάλογων υπθρεςιϊν –
μία για video και μία για γραφιςτικά– από το portfolio των προςφερόντων».  
Θ αιςκθτικι εικόνα των παραπάνω ςαφϊσ και μπορεί να επιφζρει προςαφξθςθ ςτθ βακμολογία τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ του εκάςτοτε υποψθφίου. 
  
 

Ερϊτηςη 4: 

Σχετικά με τον κατάλογο και τθ ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων ζργων τθσ τελευταίασ 5ετίασ 
(2016-2020):  
- αν ζνα ζργο, βάςει ςφμβαςθσ, ζχει ξεκινιςει το 2015 αλλά ολοκλθρϊκθκε το 2016, μπορεί να 

ςυμπεριλθφκεί ςτον εν λόγω κατάλογο; 

 

Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

Εφόςον το ζργο ςυνεχίςτθκε το 2016 και αυτό μπορεί να αποδειχκεί (ςτο ςτάδιο των δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου), τότε μπορεί να ςυμπεριλθφκεί ςτο εν λόγω κατάλογο ζργων.  

 

 

 

Ερϊτηςη 5: 

Σχετικά με τα βιογραφικά ςθμειϊματα τθσ Ομάδασ Ζργου:  

1. Αν κάποιοσ δεν ζχει τίτλο ςπουδϊν αλλά βεβαίωςθ ςπουδϊν, μπορεί να μπει ςτθν ομάδα ζργου ι θ 
μθ κατοχι τίτλου ςπουδϊν (πτυχίο) αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ; Επίςθσ, μπορεί να μπει ωσ 
ςυμπλθρωματικό μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου (δθλαδι πζραν των 8 βαςικϊν μελϊν που είναι 
υποχρεωτικό); 

2. Μπορεί κάποιοσ να αποτελεί Αναπλθρωτισ του Υπεφκυνου Υποζργου (ΑΥΕ) και ταυτόχρονα να είναι 
μζλοσ τθσ Ομάδασ ζργου με άλλθ ειδικότθτα; Φυςικά με τθν ανάλογθ προχπθρεςία (10 ετισ ςτθν 
πρϊτθ περίπτωςθ, 5ετισ ςτθ δεφτερθ).  

3. Υπάρχει κάποια ειδικι φόρμα ςυμπλιρωςθσ των βιογραφικϊν τθσ ομάδασ ζργου; Δεν ζχουμε δει 
κάτι ςχετικό ςτο τεφχοσ του διαγωνιςμοφ. Γνωρίηουμε ότι ςτθν πλειοψθφία των δθμόςιων διαγωνιςμϊν 
χρθςιμοποιείται ζνα ςυγκεκριμζνο template (βλ. επιςυναπτόμενο αρχείο). Μιπωσ ζχετε να 
αντιπροτείνετε κάποιο άλλο;  

3. Πωσ υπολογίηονται και ςυμπλθρϊνονται ςτθ φόρμα του βιογραφικοφ οι ανκρωπομινεσ (Α/Μ); Για 
παράδειγμα, εάν κάποιοσ ζχει απαςχολθκεί το ίδιο ζτοσ ςε δυο ι και παραπάνω ζργα που 
παρουςιάηουν φυςικά ςυνάφεια με το αντικείμενο του ζργου, κα πρζπει το ςφνολο των 
ανκρωπομθνϊν να ιςοφται με 12 μινεσ και αυτό ςθμαίνει ότι κα πρζπει να καταγραφεί ςτθν φόρμα 
του cv το χρονικό διάςτθμα που δεν επικαλφπτεται ι ιςχφει κάτι διαφορετικό; Δθλαδι, αν ζνα μζλοσ 
τθσ ομάδασ ζργου ζχει απαςχολθκεί το ζτοσ 2020 ςε ζνα ζργο με χρονικι διάρκεια 01.01.2020 - 
30.08.2020 και ταυτόχρονα ςε ζνα άλλο ζργο με χρονικι διάρκεια από 15.05.2020 - 30.12.2020, πόςοι 
είναι τελικά οι ανκρωπομινεσ (15 (δθλαδι ακροιςτικά) ι 12 (αφαιρϊντασ το χρονικό διάςτθμα από 
15.05.2020-30.08.2020 που εμπίπτει χρονικά μζςα ςτο ίδιο ζτοσ); Επίςθσ, κζλετε να αναγράφεται 
ακριβϊσ το χρονικό διάςτθμα, δθλαδι θθ/μμ/εεεε, μόνο μμ/εεεε ι απλά εεεε;  

4. Θα μποροφςατε να αναφερκείτε περαιτζρω (ςυνοπτικά) ςτον όρο γενικά και ειδικά προςόντα; 

 

 

 

 



Απάντηςη Αναθζτουςασ Αρχήσ 

1. Θ βεβαίωςθ ςπουδϊν δεν μπορεί να γίνει αποδεκτι. Ο τίτλοσ ςπουδϊν είναι προαπαιτοφμενο ςτα 

ελάχιςτα προςόντα τθσ ομάδασ ζργου και θ μθ κατοχι του αποτελεί λόγο αποκλειςμοφ.  

2. Ναι μπορεί με τθν προχπόκεςθ ότι τα προςόντα αυτοφ καλφπτουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ και των 

δυο κζςεων.  

3. Δεν υπάρχει κάποια ειδικι φόρμα ςυμπλιρωςθσ βιογραφικϊν. Σο επιςυναπτόμενο αρχείο που 

υποβάλατε μασ καλφπτει. Ο υπολογιςμόσ των ανκρωπομθνϊν άπτεται ςτθν αρμοδιότθτα του εκάςτοτε 

οικονομικοφ φορζα. Όμωσ ωσ προσ τθ διευκρίνιςι ςασ για το ςφνολο των ανκρωπομθνϊν, από τθ 

ςτιγμι που είναι δυο (2) διαφορετικά ςυναφι ζργα, τότε ςυνυπολογίηονται οι παράλλθλοι μινεσ 

εργαςίασ. Δθλαδι ςφμφωνα με το παράδειγμά ςασ οι ανκρωπομινεσ είναι 15. 

Σο χρονικό διάςτθμα κα αναγράφεται ωσ εξισ: θθ/μμ/εεεε.  

4. Όλα τα προςόντα που διακζτει κάκε μζλοσ με επιςιμανςθ ςε τυχόν εξειδίκευςθ, ωσ προσ το 

αντικείμενο του ζργου από τθν οποία προκφπτει θ καταλλθλότθτά και θ εμπειρία αυτοφ.  

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

1.  

            ΜΑΡΟΤΛΑ ΕΤΣΡΑΣΙΟ 

 

 

ΣΑ ΜΕΛΘ 

1. 

          ΒΛΑΧΟΤ ΑΛΚΘΣΙ 

 

2.  

           ΚΑΗΑΚΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΘ 
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