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ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για το έργο «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για το 

σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης και ολοκλήρωσης των 

προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του Μέτρου Μ01 «Δράσεις μετάδοσης 

Γνώσεων και Ενημέρωσης». 

 

Σε απάντηση των ερωτημάτων που θέσατε με το από 17/10/2018 (αρ. 

εισερχ.3239/18-10-2018) έγγραφο σας, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: 

 Όσο αφορά το 1ο ερώτημα σχετικά με την υποβολή τεχνικής προσφοράς, σας 

ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται. 

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης της 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής 

συμφωνά με την πρόσκληση.   

Σημειώνουμε  ότι η εγγραφή σας στον κατάλογο προμηθευτών και 

παρεχόντων Υπηρεσιών συνιστά απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων 

συμμετοχής, τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής / 



χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη συγκεκριμένης κατηγορίας 

έργων. 

Η Αναθέτουσα αρχή απευθύνθηκε σε συγκεκριμένους υποψήφιους (μεταξύ 

των οποίων και την εταιρία σας)  αφού συνεκτίμησε την προηγούμενη 

εμπειρίας σας σε παρόμοια έργα καθώς και γενικότερα στοιχεία 

επιστημονικής επάρκειας που απαιτούνται. 

 Το 2ο ερώτημα σχετικά με την λειτουργία web εφαρμογής με δυνατότητα 

παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο το βαθμό υλοποίησης των δράσεων, 

σας ενημερώνουμε ότι η δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό 

χρόνο θα γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που αφορά την 

παρούσα Πρόσκληση και με βάση τα δεδομένα που θα καταχωρούνται σε 

αυτό όπως αυτά περιγράφονται. Η παρακολούθηση θα προκύπτει από τα 

στοιχεία που θα διαθέτει το ΠΣ. Η ΕΥΕ ΠΑΑ σε συνεργασία με τον ανάδοχο 

του ΠΣ θα κρίνει κατά την φάση ανάπτυξης του Συστήματος ποια από αυτά 

θα εξάγονται ως αναφορές είτε με την μορφή πίνακα, είτε γραφήματος είτε 

οτιδήποτε άλλο που θα εξυπηρετεί το σκοπό αυτό. 

 Το 3ο ερώτημα για το ποιος θα έχει πρόσβαση στο σύστημα ( εσωτερικοί 

χρήστες της ΕΥΕ ή εξωτερικοί χρήστες) η διάκριση σε εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χρήστες ίσως δεν είναι η ορθή. Οι χρήστες θα διακρίνονται σε 

αυτούς που θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία/παράθυρα του 

Πληροφοριακού Συστήματος και αυτό αφορά τα στελέχη της ΕΥΕ ΠΑΑ. 

Ακολούθως θα υπάρχει πρόσβαση (όχι πλήρης) στους Παρόχους 

Κατάρτισης/Ενημέρωσης/Ανταλλαγών σε βαθμό που θα αφορά την 

υλοποίηση της Δράσης για το Υποέργο που θα τους έχει ανατεθεί και μόνο. 

Αυτοί θα είναι και υπεύθυνοι για την εισαγωγή δεδομένων που αφορούν 

την υλοποίηση της δράσης στην περιοχή ευθύνης τους (π.χ. δημιουργία 

τμημάτων κατάρτισης από το σύνολο των καταρτιζόμενων που θα έχουν 

εισαχθεί, εισαγωγή παρουσιών στο σύστημα, ανέβασμα εγγράφων σε pdf, 

κ.τ.λ). Στους Παρόχους Κατάρτισης/Ενημέρωσης/Ανταλλαγών θα χρειαστεί 

να δοθεί πρόσβαση σε περισσότερους από έναν χρήστες διότι θα έχουν να 

διαχειριστούν ένα σημαντικό αριθμό ωφελούμενων. 



 Το 4ο ερώτημα σχετικά με το ποιές λειτουργίες θα υποστηρίξει /υλοποιήσει 

το ΠΣ σε προγράμματα κατάρτισης/ενημέρωσης/ανταλλαγών, σαφώς 

αναφέρεται στην παράγραφο Α.1. Αντικείμενο Έργου η ΕΥΕ ΠΑΑ στο 

προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδώσει Προσκλήσεις για τα κάτωθι 

Υπομέτρα: 

 Το Υπομέτρο 1.1 και την Δράση 1.1.2 - «Δράσεις κατάρτισης και 

απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση 

μέτρων του ΠΑΑ» 

 Το Υπομέτρο 1.2 «Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης» 

 Το Υπομέτρο 1.3 «Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση 

γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και 

επισκέψεις σε αυτές» 

συνεπώς το ΠΣ καλείται να υποστηρίξει τις ανωτέρω Δράσεις και να 

παρακολουθεί την Υλοποίησή τους. Οι έννοιες 

κατάρτιση/ενημέρωση/ανταλλαγή που αναφέρεται στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά περιγράφουν το κάθε Υπομέτρο και Δράση που καλείται να 

υποστηρίξει το ΠΣ. 

 Το 5ο ερώτημα σχετικά με την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θεωρούμε ότι 

δεν πρέπει να γίνεται ο διαχωρισμός της λειτουργίας σε 2 χρονικές φάσεις 0-

3 και 4-18 μήνες για την λειτουργία του ΠΣ. Η Πρόσκληση θέτει ένα χρονικό 

όρο όπου ορίζεται σαφώς ότι εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης θα πρέπει το ΠΣ να είναι λειτουργικό. Από την στιγμή που θα 

είναι λειτουργικό το ΠΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιεί τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί και να υποστηρίζει τις Δράσεις του Μ01 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σχετικά με το πότε αρχίζει η τρίμηνη 

περίοδος εγγύησης αυτή άρχεται με την λήξη της σύμβασης και θα 

καθοριστεί αναλυτικά σε αυτή. 

 Τέλος το 6ο ερώτημα για την παρουσία του αναδόχου στα γραφεία της ΕΥΕ 

όπως αναφέρεται και στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στα γραφεία της ΕΥΕ δυο (2) 

φορές την εβδομάδα. Η φυσική παρουσία συμβάλει ενδεικτικά στην: 



 Προσφορότερη και ορθότερη  ανάπτυξη του ΠΣ 

 Επίλυση προβλημάτων που θα αφορούν την διαχείριση των 

δεδομένων και την ορθή απεικόνισή τους από το ΠΣ 

 Κατανόηση του πως το ΠΣ θα υποστηρίξει τις Δράσεις του κάθε 

Υπομέτρου που περιγράφεται στην παράγραφο Α.1. Αντικείμενο 

Έργου με την βέλτιστο τρόπο εισαγωγής του σε αυτό 

 Επικαιροποίηση/Τροποποίηση δεδομένων. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
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