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ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο 

 
ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, Διάδοση, 

Δικτύωση, Πληροφόρηση και Δημοσιότητα» των αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο: 

«Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου», στο πλαίσιο 

του Προγράμματος ΧΜ-ΕΟΧ /Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» 

 

Αρ. Διακήρυξης: 3/2016 

Αρ. Μελέτης: 22/2016 

Κωδικοί CPV: 80540000-1, 79342200-5, 79341400-0, 72413000-8 

Προϋπολογισμός: €27.675,00 (με Φ.Π.Α.24%) 

 

   

Σε απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων του ως άνω αναφερομένου διαγωνισμού σας 

αναφέρουμε τα κάτωθι: 

 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 7: «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 

σημείο (α), οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν «να είναι πιστοποιημένοι κατά FSC». 

Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο σημείο «Όλο το έντυπο υλικό προβολής που θα 

παραχθεί, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά FSC, να έχει δηλαδή παραχθεί από 

πιστοποιημένη κατά FSC® εκτυπωτική μονάδα, η οποία είναι μέλος της FSC® αλυσίδας 

επιτήρησης……». Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν είναι απαραίτητη η 

πιστοποίηση κατά FSC του ίδιου του υποψηφίου αναδόχου ή αρκεί η πιστοποίηση 

κατά FSC της εκτυπωτικής μονάδας που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του 

έντυπου υλικού. Εφόσον αρκεί μόνο η πιστοποίηση της εκτυπωτικής μονάδας, 

παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο τρόπος απόδειξης της ανωτέρω πιστοποίησης στην 

προσφορά του αναδόχου.  



 

 
 
 

Απάντηση: Αρκεί η πιστοποίηση κατά FSC της εκτυπωτικής μονάδας. Ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει δική του υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 

αναφέρει την επωνυμία και τα στοιχεία της εκτυπωτικής μονάδας (η οποία να διαθέτει 

εν ισχύ πιστοποίηση FSC, γεγονός το οποίο να μπορεί να ελεγχτεί από την αναθέτουσα 

αρχή) που θα χρησιμοποιήσει και στην οποία θα δηλώνει ότι υπάρχει συμφωνία 

συνεργασίας για το εν λόγω έργο. 

2. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / Κατάλογος Παραδοτέων», ο 

ιστότοπος που θα αναπτύξει ο ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαμβάνει ενότητα για την 

«Συνεχή απεικόνιση των μετρούμενων μεγεθών στο site του δήμου. Ειδικότερα στο site 

του δήμου και σε διακριτό link, θα πρέπει να γίνεται παρουσίαση στατιστικών μεγεθών 

(σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους) για την παραγωγή ανανεώσιμης θερμικής 

ενέργειας ανά ηλιακό σύστημα και ανά νοσοκομείο, την παραγωγή ψυκτικής ενέργειας 

από την παραγόμενη ανανεώσιμη θερμική ενέργεια ανά ψύκτη απορρόφησης, την 

εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας καθώς επίσης και την μείωση παραγωγής CO2 η 

οποία επιτυγχάνεται, συγκρινόμενη με την υφιστάμενη συμβατική εγκατάσταση 

παραγωγής θερμικής ενέργειας (diesel) & ψυκτικής ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια)». 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν υπάρχουν μετρούμενα δεδομένα σε πραγματικό 

χρόνο και σε ποιους χώρους, καθώς και η μορφή των εξαγόμενων αρχείων, 

προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος ενσωμάτωσης και προβολής τους στον ιστότοπο 

που θα αναπτυχθεί.  

Απάντηση: Στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο: «Εφαρμογή τεχνολογιών 

ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου», ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να 

προμηθεύσει δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και δύο θερμιδομετρητές για 

μέτρηση ενέργειας θέρμανσης / ψύξης σε κάθε κατανάλωση. Οι εν λόγω μετρητές θα 

συνδέονται με το κεντρικό σύστημα αυτοματισμού του κτιρίου (BMS), μέσω του 

λογισμικού του οποίου θα λαμβάνονται ένα ή περισσότερα αρχεία δεδομένων, τα 

οποία είναι απαραίτητο να μπορούν να προβληθούν μέσω του ιστοτόπου που θα 

αναπτυχθεί. 

3. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / Κατάλογος Παραδοτέων», ο 

ιστότοπος που θα αναπτύξει ο ανάδοχος, «Η σελίδα θα ανήκει και θα φιλοξενείται 

όπου και ο ιστότοπος του Δήμου». Παρακαλούμε όπως δοθούν οι προδιαγραφές του 

υφιστάμενου διακομιστή (server) στον οποίο φιλοξενείται ο ιστότοπος του δήμου. 



 

 
 
 

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι ο υφιστάμενος ιστότοπος είναι 

αναρτημένος στη διεύθυνση www.karpenissi.gr και ότι είναι αναπτυγμένος σε 

πλατφόρμα wordpress. 

Απάντηση: Οι προδιαγραφές του υφιστάμενου διακομιστή (server) στον οποίο 

φιλοξενείται ο ιστότοπος του δήμου είναι: 

Item Detail 
Hosting Package JMC Hosting 15000mb_50email_10ftp_10base 

Server Name web 

cPanel Version 58.0 (build 24) 

Apache Version 2.4.16 

PHP Version 5.5.30 

MySQL Version 5.6.31 

Architecture x86_64 

Operating System linux 

Shared IP Address 193.182.16.110 

Path to Sendmail /usr/sbin/sendmail 

Path to Perl /usr/bin/perl 

Perl Version 5.16.3 

Kernel Version 3.10.0-427.10.1.lve1.4.7.el7.x86_64 

 
Ο υφιστάμενος ιστότοπος είναι αναρτημένος στην διεύθυνση www.karpenissi.gr και 

είναι αναπτυγμένος σε wordpress. 



 

 
 
 

4. Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / Κατάλογος Παραδοτέων», τεχνική 

προδιαγραφή 6, ο ιστότοπος που θα αναπτύξει ο ανάδοχος, θα πρέπει να είναι 

«κατάλληλο για προσθήκη σε υπάρχον site». Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί η 

συγκεκριμένη διατύπωση. 

Απάντηση: Ο ανάδοχος του παρόντος έργου θα πρέπει να αναπτύξει σχετικό banner 

που θα τοποθετηθεί στον ιστότοπο του δήμου. 

5. Σύμφωνα με το άρθρο 15 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», παρ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο ανάδοχος, προκειμένου να αποδείξει την 

εμπειρία του, οφείλει να υποβάλει «κατάλογο συναφών έργων– έντυπα και υλικό». 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν με τον όρο «έντυπα και υλικό» εννοείται η 

ύπαρξη καταλόγου έργων που αφορούν στην παραγωγή εντύπου και λοιπού υλικού  

προώθησης ή είναι απαραίτητη και η προσκόμιση δειγμάτων εντύπων κ.λπ.  

Απάντηση: Αρκεί η υποβολή του σχετικού καταλόγου έργου, χωρίς επιπλέον 

δικαιολογητικά τεκμηρίωσης. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 15 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», παρ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να 

προσκομίσει «Επικαιροποιημένο αντίγραφο καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου 

εγγράφου…». Με δεδομένο ότι έχει καταργηθεί η έννοια του πρωτοτύπου δημοσίου 

εγγράφου που υποβάλλεται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες (ΦΕΚ 74
Α
/2014), σας 

παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ότι αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, 

γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των 

ακριβών αντιγράφων τους.  

Απάντηση: η απαίτηση γίνεται αποδεκτή. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 15 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», παρ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σημείο 1, ο ανάδοχος, προκειμένου να 

αποδείξει την εμπειρία του, οφείλει να υποβάλει «Βιογραφικά σημειώματα των 

προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η εξειδίκευση και η απαιτούμενη 

εμπειρία από παρόμοιας φύσης έργα, που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση της 

εργασίας». Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα παρόμοιας φύσης έργα. 

Απάντηση: Ως παρόμοιας φύσης έργα νοούνται τα έργα δημοσιότητας (προβολή και 

δικτύωση), που περιλαμβάνουν σχεδιασμό και αναπαραγωγή εντύπων ή / και 



 

 
 
 

ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων προβολής και προώθησης. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω 

εμπειρία πρέπει να διατίθεται από τα μέλη της ομάδας έργου. 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 15 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», παρ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σημείο 1, ο ανάδοχος, προκειμένου να 

αποδείξει την εμπειρία του, οφείλει να υποβάλει «Υπεύθυνη Δήλωση κατά το 

Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια 

της εμπειρίας». Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν η υπεύθυνη δήλωση αφορά 

στην εμπειρία του νομικού προσώπου ή των στελεχών της ομάδας έργου και κατ’ 

επέκταση εάν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου ή 

από το εκάστοτε στέλεχος της ομάδας έργου. 

Απάντηση: η υπεύθυνη δήλωση αφορά στην εμπειρία των στελεχών της ομάδας έργου 

(βλ. σημείο 7), και υπογράφεται από το εκάστοτε στέλεχος. 

9. Σύμφωνα με το άρθρο 7 «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», η 

πιστοποίηση κατά FSC καθώς και η εμπειρία σε συναφή έργα, αποτελούν ελάχιστη 

προϋπόθεση συμμετοχής και είναι κριτήριο pass or fail. Ως εκ τούτου, τα σχετικά 

αποδεικτικά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 

δεδομένου ότι ΚΑΙ στο άρθρο 10 αναφέρεται η ύπαρξη κοινού φακέλου: «Έντυπα 

δικαιολογητικών συμμετοχής – ελάχιστες προϋποθέσεις». Ωστόσο, τα ανωτέρω 

αποδεικτικά ζητείται να συμπεριληφθούν στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το σημείο αυτό. 

Απάντηση: Η υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας με εκτυπωτική μονάδα που διαθέτει 

FSC, καθώς και ο κατάλογος των συναφών έργων θα πρέπει να συμπεριληφθούν τόσο 

στο φάκελο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ όσο και στο φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 15. 

 

  

 

 
 

 
 

Με εντολή δηµάρχου 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  

 
 

Γεώργιος Παπαϊωάννου 
∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός  


