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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την από 26.10.2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2196) Διακήρυξη του 

Επιμελητηρίου Αχαΐας, που αφορά : 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος και 

παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «GIFT 

2.0 – Greece-Italy Facilities for Transport 2.0» που έχει ενταχθεί και 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

«Ελλάδα- Ιταλία» 2007-2013» 

Παρατηρήθηκε αναντιστοιχία μεταξύ του σώματος της Διακήρυξης και των Πινάκων Συμμόρφωσης και ως 

εκ τούτου τροποποιούνται στο κυρίως σώμα της διακήρυξης τα κάτωθι, ώστε να συμφωνούν με τους 

πίνακες συμμόρφωσης: 

Στη Σελ 50 του τεύχους της Διακήρυξης, τροποποιούνται οι παράγραφοι 5 & 6 ως εξής: 

Αρχικό κείμενο: 

«Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα υποβάλουν προσφορά οφείλουν να αναγνωρίσουν, να επιλέξουν και να 

εξασφαλίσουν την συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων από το χώρο του πρωτογενούς τομέα καθώς 

και 2 από το χώρο των μεταφορών, να εκπαιδεύσουν αυτές τις επιχειρήσεις στη χρήση της υπηρεσίας που 

θα παρέχεται με το ενδιάμεσο software module που υλοποιεί η ΠΔΕ και να εφαρμόσει πιλοτικά 3 σχετικά 

σενάρια λειτουργίας. 

Οι 2 εταιρείες από τον χώρο των μεταφορών μπορούν να εδρεύουν οπουδήποτε αλλά να έχουν την 

δυνατότητα μεταφοράς νωπών προϊόντων υπό κατάλληλες συνθήκες.» 

Τελικό κείμενο: 

«Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα υποβάλουν προσφορά οφείλουν να αναγνωρίσουν, να επιλέξουν και να 

εξασφαλίσουν την συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων από το χώρο του πρωτογενούς τομέα καθώς 

και το χώρο των μεταφορών, να εκπαιδεύσουν αυτές τις επιχειρήσεις στη χρήση της υπηρεσίας που θα 

παρέχεται με το ενδιάμεσο software module που υλοποιεί η ΠΔΕ και να εφαρμόσει πιλοτικά 3 σχετικά 

σενάρια λειτουργίας. 

Η εταιρεία/ες από τον χώρο των μεταφορών μπορεί/ούν να εδρεύουν οπουδήποτε αλλά να έχει/ουν την 

δυνατότητα μεταφοράς νωπών προϊόντων υπό κατάλληλες συνθήκες.» 



 

Στη Σελ 52 του τεύχους της Διακήρυξης, τροποποιούνται οι παράγραφοι 4 & 5 ως εξής: 

Αρχικό κείμενο: 

«Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα υποβάλουν προσφορά οφείλουν να αναγνωρίσουν, να επιλέξουν και να 

εξασφαλίσουν την συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων από το χώρο του λιανεμπορίου καθώς και 2 

από το χώρο των μεταφορών, να εκπαιδεύσουν αυτές τις επιχειρήσεις στη χρήση της υπηρεσίας που θα 

παρέχεται με το ενδιάμεσο software module που υλοποιεί η ΠΔΕ και να εφαρμόσει πιλοτικά 3 σχετικά 

σενάρια λειτουργίας. 

Οι 2 εταιρείες από τον χώρο των μεταφορών μπορούν να εδρεύουν οπουδήποτε και μπορεί να είναι οι 

ίδιες με αυτές του προηγούμενου πιλοτικού.» 

Τελικό κείμενο: 

«Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα υποβάλουν προσφορά οφείλουν να αναγνωρίσουν, να επιλέξουν και να 

εξασφαλίσουν την συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις από το χώρο της μεταποίησης, του λιανικού 

εμπορίου και των μεταφορών, να εκπαιδεύσουν αυτές τις επιχειρήσεις στη χρήση της υπηρεσίας που θα 

παρέχεται με το ενδιάμεσο software module που υλοποιεί η ΠΔΕ και να εφαρμόσει πιλοτικά 3 σχετικά 

σενάρια λειτουργίας. 

Η εταιρεία από τον χώρο των μεταφορών μπορεί να εδρεύει οπουδήποτε.» 

Στη Σελ 52 του τεύχους της Διακήρυξης, τροποποιούνται στο τμήμα Β2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, Β2.2.1 

Γενικές προδιαγραφές πιλοτικών εφαρμογών, τροποποιούνται οι προδιαγραφές των Πιλοτικών 

Εφαρμογών Δράσεων 4.1 & 4.2 ως εξής: 

Αρχικό κείμενο: 

Πιλοτική 

εφαρμογή 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Πιλοτική 

εφαρμογή 

Δράσης 4.1 

Για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης 4.1 ο υποψήφιος ανάδοχος 

οφείλει να αναγνωρίσει, να επιλέξει και να εξασφαλίσει την 

συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων από το χώρο του 

πρωτογενούς αγροτικού τομέα καθώς και 2 από το χώρο των 

μεταφορών προκειμένου να υλοποιήσει πιλοτικά 3 σχετικά σενάρια 

λειτουργίας. Η εξασφάλιση της συνεργασίας πιστοποιείται με την 

υποβολή σχετικής δήλωσης ή βεβαίωσης των νόμιμων εκπροσώπων 

των επιχειρήσεων αυτών.  

Οι 2 εταιρείες από τον χώρο των μεταφορών μπορούν να εδρεύουν 

οπουδήποτε αλλά να έχουν την δυνατότητα μεταφοράς νωπών 

προϊόντων υπό κατάλληλες συνθήκες. 

Πιλοτική 

εφαρμογή 

Δράσης 4.2 

Για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης 4.2 ο υποψήφιος ανάδοχος 

οφείλει να αναγνωρίσει, να επιλέξει και να εξασφαλίσει την 

συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεων από το χώρο του 

λιανεμπορίου καθώς και 2 από το χώρο των μεταφορών προκειμένου 

να υλοποιήσει πιλοτικά 3 σχετικά σενάρια λειτουργίας. Η εξασφάλιση 

της συνεργασίας πιστοποιείται με την υποβολή σχετικής δήλωσης ή 

βεβαίωσης των νόμιμων εκπροσώπων των επιχειρήσεων αυτών. 

Οι 2 εταιρείες από τον χώρο των μεταφορών μπορούν να εδρεύουν 

οπουδήποτε και μπορεί να είναι οι ίδιες με αυτές του προηγούμενου 

πιλοτικού. 

 



 

Τελικό κείμενο: 

Πιλοτική 

εφαρμογή 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Πιλοτική 

εφαρμογή 

Δράσης 4.1 

Για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης 4.1 ο υποψήφιος ανάδοχος 

οφείλει να αναγνωρίσει, να επιλέξει και να εξασφαλίσει την 

συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις από το χώρο του 

πρωτογενούς αγροτικού τομέα καθώς και το χώρο των μεταφορών 

προκειμένου να υλοποιήσει πιλοτικά 3 σχετικά σενάρια λειτουργίας. 

Η εξασφάλιση της συνεργασίας πιστοποιείται με την υποβολή 

σχετικής δήλωσης ή βεβαίωσης των νόμιμων εκπροσώπων των 

επιχειρήσεων αυτών.  

Η εταιρεία/ες από τον χώρο των μεταφορών μπορούν να εδρεύουν 

οπουδήποτε αλλά να έχουν την δυνατότητα μεταφοράς νωπών 

προϊόντων υπό κατάλληλες συνθήκες. 

Πιλοτική 

εφαρμογή 

Δράσης 4.2 

Για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης 4.2 ο υποψήφιος ανάδοχος 

οφείλει να αναγνωρίσει, να επιλέξει και να εξασφαλίσει την 

συνεργασία τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις από το χώρο της 

μεταποίησης, του λιανικού εμπορίου και των μεταφορών 

προκειμένου να υλοποιήσει πιλοτικά 3 σχετικά σενάρια λειτουργίας. 

Η εξασφάλιση της συνεργασίας πιστοποιείται με την υποβολή 

σχετικής δήλωσης ή βεβαίωσης των νόμιμων εκπροσώπων των 

επιχειρήσεων αυτών. 

Η εταιρεία από τον χώρο των μεταφορών μπορεί να εδρεύει οπουδήποτε. 
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