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Βέροια 17-05-2018 

Αρ. πρωτ.: 13505 

 

Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        :  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ         :  
e-mail                         : 

Μητροπόλεως 55,  
59134 Βέροια 
Γ. Κατσαβουνίδου 
23313 – 50594  
katsavounidou@veria.gr 

 
ΠΡΟΣ: 

 
TREDIT S.A.  
Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων 
Μεταφορών, Ανάπτυξης και 
Πληροφορικής Α.Ε. 
e-mail: tredit@tredit.gr 

 
 

          
 
 

ΘΕΜΑ: 
Παροχή Διευκρινήσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό ανάθεσης της υπηρεσίας «Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)»  

ΣΧΕΤ.: Τα 13114/10-5-2018 και 13505/17-05-2017 έγγραφά σας 
 

 
 

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε: 
1) Ως προς την ειδικότητα Πολιτικού Επιστήμονα που απαιτείται στην ομάδα έργου 

σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η απαίτηση αυτή προκύπτει από τις οδηγίες του ELTIS 
(www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines_el_v2.pdf) και συγκεκριμένα στις 
σελίδες 26-27, όπου καθορίζονται οι δεξιότητες των στελεχών της ομάδας έργου του 
ΣΒΑΚ. Συγκεκριμένα, μεταξύ των «τεχνικών δεξιοτήτων» συμπεριλαμβάνονται και οι 
«βασικές γνώσεις πολιτικής σε επίπεδο περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό» ενώ στις 
«λειτουργικές δεξιότητες» συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες: «Σχεδιασμός 
εμπλοκής φορέων και πολιτών», «Ανάπτυξη ενός κοινού οράματος», «Υιοθέτηση του 
Σχεδίου» και «Ενημέρωση και εμπλοκή πολιτών», οι οποίες επίσης αφορούν την 
ειδικότητα του Πολιτικού Επιστήμονα. 

2) Στο άρθρο 2.2.6 της Διακήρυξης καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Εφόσον ο προσφέρων 
καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις (εμπειρίας και στελέχωσης), η προσφορά του γίνεται 
αποδεκτή. Οι τεχνικές προσφορές δεν αξιολογούνται και επομένως δεν απαιτείται να 
περιέχουν τεχνικά στοιχεία (μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα κλπ.) για τον τρόπο εκτέλεσης 
της υπηρεσίας. Από τις προσφορές που θα γίνουν αποδεκτές, θα επιλεγεί η πλέον 
συμφέρουσα οικονομικά (δηλ. η χαμηλότερη τιμή).  

3) Η εμπειρία στην εκπόνηση σχετικών Σχεδίων δεν χρειάζεται να καλύπτεται από κάθε ένα 
από τα μέλη της Ομάδας Έργου, αλλά αθροιστικά. Π.χ. η εμπειρία του προσφέροντα 
μπορεί να καλυφθεί ακόμη και αν μόνο ο Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός έχει εκπονήσει 
τρεις σχετικές υπηρεσίες, ή μπορεί να έχει εκπονήσει δύο ο Συγκοινωνιολόγος και μία ο 
Αρχιτέκτονας με ειδίκευση στον Αστικό Σχεδιασμό, κ.ο.κ. 




