
ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης 2/2016 περί Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς 
Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την αντιμετώπιση δασικών 
πυρκαγιών» στα πλαίσια του έργου ‘Adriatic Holistic Forest Fire Protection (HOLISTIC)’ κατόπιν 
αιτήματος της εταιρείας INFOΔΗΜ – Παναγιώτης Καραμόσχος. 

 
 Διευκρινίζουμε ότι : 
 
1)Στο κεφάλαιο Β.2.7.2 παρ. 2.2 της διακήρυξης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει 
ολοκληρώσει κατά τις προηγούμενες τρεις διαχειριστικές περιόδους έργο ή έργα που θα 
περιλαμβάνει/ουν και τα τρία αναφερόμενα αντικείμενα και ο προϋπολογισμός του/τους 
αθροιστικά θα είναι αντίστοιχος ή μεγαλύτερος του τριπλάσιου του προϋπολογισμού του 
προκηρυσσόμενου έργου. 
2)Στο κεφάλαιο Β.2.7.2 παρ. 2.2 της διακήρυξης τα έργα με αντικείμενο την Πολιτική Προστασία 
αναφέρονται σε όλα τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση 
καταστροφών όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις/καθιζήσεις, σεισμοί, ανεμοστρόβιλοι, 
ηφαίστεια, χιονοθύελλες, παρατεταμένοι καύσωνες, παγετοί, χημικά ή βιολογικά ή ραδιολογικά ή 
άλλα τεχνολογικά αντικείμενα κ.λ.π. και στα οποία η πληροφορική συνεπικουρεί. 
3)Στο κεφάλαιο Β.2.7.2 παρ. 2.3 της διακήρυξης το αναφερόμενο 60% του ανθρωποχρόνου που θα 
διατεθεί θα πρέπει να καλύπτεται από προσωπικό με μισθωτή σχέση εργασίας αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου και αφορά αθροιστικά στο σύνολο των ατόμων που περιγράφονται στα κριτήρια 
(β) έως και (ζ). 

 

 

 Ε.Γ.Γ. 
Η Γενική Δ/ντρια Εσωτερικής 

Λειτουργίας 

 

Γεωργία Πατακιάρα 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (αποστολή με email) 
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
2. Γραφεία Γενικών Διευθυντών Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                      
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 28                         
T.K : 26441                                                                  
Πληροφορίες: Ν.Σπηλιώτη 
Τηλέφωνο:2613600163 
Fax : 2610423421 
E-mail : tpdy@apd-depin.gov.gr 

 

                                          

                                          

            

                                        Πάτρα,  22/02/2016 
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3. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου (για δημοσιοποίηση στο δικτυακό 
τόπο της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.) 

4. Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού στους 11 Νομούς Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου 
5. Μέλη της 5μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης ειδικού σκοπού του έργου HOLISTIC 
6. Υ.Δ.Ε. Νομού Αχαΐας  
7. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Αχαΐας 
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