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Σχετικά με ερωτήματα που υπεβλήθησαν μέσω της επικοινωνίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των 
διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ ακολούθως παρατίθενται οι δέουσες διευκρινίσεις:
 
1. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

1) Αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Άρθρο 19.3, παράγραφος α), παρακαλούμε 
πολύ επιβεβαιώστε:

(α) Αν υπάρχει κάποιο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής που θα πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς στις 
παρόμοιες συμβάσεις έτσι ώστε να θεωρηθούν αποδεκτές.

(β) Είναι αποδεκτή παρόμοια εν ενεργεία σύμβαση που έχει ολοκληρωθεί μέρος αυτής και καλύπτει τις 
ζητούμενες κατηγορίες? 

(γ) Αν οι παρόμοιες συμβάσεις που είναι σχετικές με την Ανάπτυξη Συγκοινωνιακών Μοντέλων 
Στρατηγικού Σχεδιασμού πρέπει να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μοντέλου 4 βημάτων με ιδιωτικά και 
δημόσια μεταφορικά μέσα ή αρκεί η ανάπτυξη μοντέλου ιδιωτικών μετακινήσεων ενός βήματος (του 
βήματος του καταμερισμού της κυκλοφορίας). 

(δ) Αν ως παρόμοιες συμβάσεις νοούνται συμβάσεις σε πόλεις με πληθυσμό κάτω των 250.000 κατοίκων 
και στις περιπτώσεις των κατηγοριών 2-6. 

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

(α) Δεν ορίζεται ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής που θα πρέπει να έχουν οι οικονομικοί φορείς  στις 
παρόμοιες συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19.3 α).

(β) Η απαίτηση του άρθρου 19.3.α) αφορά σε τουλάχιστον μία (1) παρόμοια σύμβαση που να έχει 
εκτελεστεί κατά τα τελευταία 15 έτη.
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(γ) Δεν έχει καθοριστεί στη Διακήρυξη σχετική απαίτηση. 

(δ) Για τις περιπτώσεις των κατηγοριών 2-6, δεν αναφέρεται στη διακήρυξη η απαίτηση ότι η παρόμοια 
σύμβαση θα πρέπει να αφορά σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 250.000 κατοίκων. 

2. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

2) Αναφορικά με την βαθμολόγηση των στελεχών σύμφωνα με την εμπειρία τους (Άρθρο 21) 
παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε τον τρόπο υπολογισμού της βαθμολογίας στην περίπτωση που 
απαιτείται εκτός της γενικής εμπειρίας και ειδική εμπειρία. 

Για παράδειγμα: ο Επιστήμονας Κ2 απαιτείται να έχει γενική εμπειρία 15 έτη και ειδική εμπειρία 10 έτη. 
Εάν ο υποψήφιος έχει 28 έτη γενική εμπειρία και 15 έτη ειδική εμπειρία τότε βαθμολογείται:

- για την γενική εμπειρία με 100/100, επειδή διαθέτει περισσότερα από 25 έτη που είναι η μέγιστη 
απαιτούμενη γενική εμπειρία

- για την ειδική εμπειρία με 50+{(15-10)/(25-10)}*50=66,7, επειδή διαθέτει 5 χρόνια επιπλέον 
εμπειρία από την ελάχιστη απαιτούμενη και 10 λιγότερα από τη μέγιστη   

Εφόσον οι προηγούμενες βαθμολογίες είναι σωστές, με τρόπο διαμορφώνεται η τελική βαθμολογία του 
υποψήφιου και συγκεκριμένα ποια είναι η βαρύτητα της βαθμολογίας της κάθε εμπειρίας (γενικής και 
ειδικής); 

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Η βαθμολογία των υποκριτηρίων του κριτηρίου Κ4 διαμορφώνεται ως ο μέσος όρος των βαθμολογιών της 
(γενικής) εμπειρίας και της εξειδικευμένης εμπειρίας. 

3. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

3) Αναφορικά με την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, και σε 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, παρακαλούμε επιβεβαιώστε εάν μπορεί να συμμετέχει στην 
Ένωση: 

- οικονομικός φορέας που έχει στην κατοχή του πτυχίο στην κατηγορία μελέτης 10 τάξης μικρότερης 
του Ε’, 

- οικονομικός φορέας μη εγγεγραμμένος στην ΓΕΜ 

με την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις η ζητούμενη τάξη Ε' καλύπτεται από τουλάχιστον ένα 
μέλος της ένωσης. 

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Σύμφωνα  με τα ακόλουθα άρθρα της διακήρυξης:

«…Άρθρο 22 Γ.

Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση α) των απαιτήσεων του άρθρου 18 και της 
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 19.1 πρέπει να 
ικανοποιούνται από κάθε μέλος της ένωσης για την κατηγορία/ κατηγορίες του άρθρου 12.1 της παρούσας, 
στην/στις οποία/ οποίες κάθε μέλος της ένωσης συμμετέχει…»,

άρθρο 19.1 όπως αναγράφεται:

«…19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
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Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν 
να ισχύουν οι μεταβατικές προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019,  ή στο Μητρώο Μελετητικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.) από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στην κατηγορία/ 
κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016…»

Στο άρθρο 12.1  διατυπώνεται ότι η Διακήρυξη αφορά για μελέτη κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών 
έργων),

Τέλος στο άρθρο 22.2 ‘Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής’ αναγράφεται:

«…22.2.1 Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων 
Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 
αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου 
Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  για την ακόλουθη κατηγορία μελετών: 

στην κατηγορία μελέτης 10 Πτυχίο Ε’ τάξης…» 

Σε συνδυασμό των προαναφερόμενων άρθρων της διακήρυξης,  οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων 
Μελετών και  υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 10 Πτυχίο Ε’ 
τάξης. Η εγγραφή τους στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών αναγράφει και την τάξη στην οποία 
είναι εγγεγραμμένοι.

Συνεπώς,  στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πλήρωση της καταλληλότητας για την 
άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης για 
την κατηγορία και την τάξη όπως αναφέρεται στη σχετική Διακήρυξη.

Σχετικά με την εγγραφή του οικονομικού φορέα στη ΓΕΜ  η Διακήρυξη δεν καθορίζει τέτοια απαίτηση. 

4. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

4) Αναφορικά με την Ομάδα Έργου: 

Απαιτείται συμπλήρωση ΕΕΕΣ για άτομα της Ομάδας Έργου (που περιλαμβάνεται στον φάκελο τεχνικής 
προσφοράς και δεν αποτελούν κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 19) που είτε δεν ανήκουν στο 
στελεχιακό δυναμικό του προσφέροντα, είτε δεν συνδέονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον 
προσφέροντα; 

Για παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση που ένας εκ των ειδικών επιστημόνων της ομάδας έργου δεν 
ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό και δεν έχει εξαρτημένη σχέση συνεργασίας με τον προσφέροντα, αλλά 
καλείται να εκπονήσει ποσοστό της σύμβασης π.χ. 12,7% (δλδ σε κάθε περίπτωση μικρότερο του 
ποσοστού που δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης). Στην περίπτωση αυτή, 
απαιτείται να συμπληρώσει ΕΕΕΣ ?
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Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Η συμπλήρωση και η υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου  Σύμβασης (ΕΕΕΣ) έχει διατυπωθεί με 
σαφήνεια στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016  ως ισχύει, αλλά και στην Διακήρυξη.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή να μην γίνεται σύγχυση των όρων της υπεργολαβίας ή της στήριξης στις 
ικανότητες τρίτων (δάνεια εμπειρία) σε σχέση με την ομάδα έργου.

5. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

5) Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν απαιτείται η υποβολή βιογραφικών από την Ομάδα Έργου. Αν 
απαιτείται, παρακαλούμε υποδείξτε σε ποιο φάκελο θα πρέπει να συμπεριληφθούν.  

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Στη Διακήρυξη αναγράφεται ότι απαιτείται η προσκόμιση βιογραφικών σημειωμάτων, στο άρθρο 22.2.3 
2β, σελ. 48, ως εξής:

«… Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου , στα οποία να αποτυπώνεται 
σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος τους σε αντίστοιχα έργα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις εμπειρίας της 
παρούσας διακήρυξης…»

Τα ανωτέρω έγγραφα θα υποβληθούν στον φάκελο τεχνικής προσφοράς.

 

6. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

6) Στο Άρθρο 20.3 αναφέρεται ότι η ακόλουθη παράγραφος:

«Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), 
καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών 
με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος 50 σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς 
ανά τεύχος, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος.»

Παρακαλούμε διευκρινίστε αν το σύνολο της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 50 σελίδες 
ή αν αυτό ισχύει ξεχωριστά για κάθε ενότητα αυτής (Τεχνικής Έκθεση, Πρόταση Μεθοδολογίας, κτλ.). 

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 20.3 της Διακήρυξης:

«…Η Τεχνική Έκθεση, η Πρόταση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων αυτών), 
καθώς και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τα ανωτέρω δ) και ε) σημεία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παραρτημάτων και εξαιρουμένων των υπεύθυνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών 
με τα οποία αποδεικνύεται προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης) 
δεν πρέπει να υπερβαίνουν ένα εύλογο μέγεθος 50 σελίδων κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς 
ανά τεύχος, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος…»

7. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

7) Στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Μελέτης) στο Κεφάλαιο 5.2 στην 
ενότητα που γίνεται αναφορά στη Μελέτη Διερεύνησης Εισόδου Ήπιων Μέσων Μετακίνησης σε 
Υφιστάμενες Λεωφορειολωρίδες αναφέρεται ότι «σε περίπτωση που τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά 
τη Α΄ φάση δεν επαρκούν για να καλύψουν τους σκοπούς της παρούσας μελέτης εξειδίκευσης, τα στοιχεία 
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θα πρέπει να συμπληρωθούν με κατάλληλες μετρήσεις».  Οι μετρήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν από 
τον ΟΑΣΑ Α.Ε. ή τον Ανάδοχο; Αν πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο πως προβλέπεται να καλυφθεί το 
κόστος τους;

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Το πλήθος των ερευνών και μετρήσεων που έχει προϋπολογισθεί στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 
Μεταφορών αναφέρεται στο παράρτημα Ι (αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Μελέτης). 

Οποιαδήποτε άλλη μέτρηση/καταγραφή/έρευνα/αποτύπωση θα εξεταστεί στο πλαίσιο της υλοποίησης 
της σύμβασης. 

8. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

8) Στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Μελέτης) στο Κεφάλαιο 5.2 στην 
ενότητα που γίνεται αναφορά στη Μελέτη Χωροθέτησης Θέσεων Φόρτισης Ηλεκτρικών Λεωφορείων 
παρακαλούμε πολύ για τις παρακάτω διευκρινίσεις:

- Για πόσες θέσεις θα γίνει η ανάλυση στα τρία επίπεδα;

- Η εκτίμηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων των θέσεων αναμένεται να βασιστεί σε νέες 
μετρήσεις ή σε εξαγωγή δεδομένων από το συγκοινωνιακό μοντέλο;

- Σε περίπτωση που απαιτηθούν επιπλέον μετρήσεις, τα δεδομένα θα παρασχεθούν από τον ΟΑΣΑ 
Α.Ε.;

- Ο ΟΑΣΑ Α.Ε. θα παρέχει τοπογραφικά υπόβαθρα για τις θέσεις που θα αναλυθούν; 

- Υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση για το εύρος του δικτύου που θα αναλυθεί σε κάθε θέση;

- Αναφέρεται ότι «η χωροθέτηση των θέσεων φόρτισης θα πρέπει να αξιολογηθεί με τη βοήθεια 
του μεθοδολογικού εργαλείου αξιολόγησης των γραμμών, στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τα 
ηλεκτρικά λεωφορεία, όπως σχετικά έχει αναφερθεί στην Φάση Α΄». Στην Φάση Α’ δεν υπάρχει 
αναφορά σε Μεθοδολογικό Εργαλείο Ηλεκτροκίνησης, παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε τον τύπο 
και είδος του εργαλείου που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί. 

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Αναφορικά με την μελέτη Χωροθέτησης Θέσεων Φόρτισης Ηλεκτρικών Λεωφορείων επισημαίνουμε ότι η 
μελέτη αυτή αποτελεί μία ενότητα του τελικού σχεδίου ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών, 
επομένως οι κύριες παραδοχές και τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνησή της 
αποτελούν αποτελέσματα των προηγούμενων φάσεων.

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης εξειδίκευσης είναι η παρουσίαση μιας εφικτής και τεκμηριωμένης 
πρότασης επιλογής θέσεων φόρτισης με λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία. 

9. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

9) Στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Μελέτης) στο Κεφάλαιο 6 
(Παραδοτέα) και Κεφάλαιο 7 (Χρονοδιάγραμμα) δεν αναφέρονται παραδοτέα που αναφέρονται στα 
προηγούμενα κεφάλαια. Παρακαλούμε πολύ διευκρινίστε τις ημερομηνίες υποβολής των παρακάτω 
παραδοτέων:

- Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Φάσης Β’

- Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Φάσης Γ’

- Τεύχος Βελτίωσης της Προσβασιμότητας των ΑμεΑ (Π.Γ9)
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- Ψηφιακά αρχεία που αφορούν: Μεθοδολογία/ Δείκτες Διαρκούς Σχεδιασμού και 
Παρακολούθησης

- Επιμέρους παραδοτέα Μελέτης Διερεύνησης Εισόδου Ήπιων Μέσων Μετακίνησης σε 
Υφιστάμενες Λεωφορειολωρίδες 

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Οι ημερομηνίες υποβολής των παραπάνω παραδοτέων αποσαφηνίζονται ως εξής:

- Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Φάσης Β’: δύο (2) μήνες από την έναρξη της Φάσης Β΄

- Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Φάσης Γ’ : δύο (2)  μήνες από την έναρξη της Φάσης Γ΄

- Τεύχος Βελτίωσης της Προσβασιμότητας των ΑμεΑ (Π.Γ9) : ταυτόχρονα με την υποβολή της 
Έκθεσης Π.Γ της Φάσης Γ’.

- Ψηφιακά αρχεία που αφορούν: Μεθοδολογία/ Δείκτες Διαρκούς Σχεδιασμού και 
Παρακολούθησης : έξι (6) μήνες από την έναρξη της Φάσης Γ’

- Επιμέρους παραδοτέα Μελέτης Διερεύνησης Εισόδου Ήπιων Μέσων Μετακίνησης σε 
Υφιστάμενες Λεωφορειολωρίδες : 

o Τεχνική Έκθεση Μελέτης Διερεύνησης Εισόδου Ήπιων Μέσων Μετακίνησης σε 
Υφιστάμενες Λεωφορειολωρίδες – Φάση Α’ : 2 μήνες από την έναρξη της Φάσης Δ’.

o Τεύχος Μελέτης Διερεύνησης Εισόδου Ήπιων Μέσων Μετακίνησης σε Υφιστάμενες 
Λεωφορειολωρίδες/Σχέδια Εφαρμογής ΑΛΛ: 5 μήνες από την έναρξη της Φάσης Δ’.

10. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

10) Στο Παράρτημα Ι (Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Μελέτης) στο Κεφάλαιο 6 
(Παραδοτέα) αναφέρεται ότι τα επιμέρους τεύχη των φάσεων θα παραδοθούν 15 μέρες από την έγκριση 
των παραδοτέων των φάσεων Α, Β και Γ, ενώ στο Κεφάλαιο 7 (Χρονοδιάγραμμα) στο διάγραμμα του 
χρονοδιαγράμματος η παράδοσή τους απεικονίζεται 15 μέρες μετά την παράδοση των αντίστοιχων 
παραδοτέων και όχι την έγκρισή τους. Παρακαλούμε πολύ επιβεβαιώστε ότι υπερισχύει η περιγραφή του 
κεφαλαίου 6 (δηλαδή 15 μέρες μετά την έγκριση των παραδοτέων). 

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Η υποβολή των παραδοτέων αποσαφηνίζεται ως ακολούθως:

Τα επιμέρους παραδοτέα τεύχη των Φάσεων Α’ (Π.Α1, Π.A2, Π.Α3, Π.Α4), Β’ (Π.Β1, Π.Β2, Π.Β3) και Γ’  (Π.Γ1, 
Π.Γ2, Π.Γ3, Π.Γ4, Π.Γ5, Π.Γ6, Π.Γ7, Π.Γ8, Π.Γ9, Π.Γ10) θα παραδοθούν ταυτόχρονα με την υποβολή των 
παραδοτέων της Έκθεσης Π.Α, Π.Β και Π.Γ αντίστοιχα. Η Επιτελική Σύνοψη (Π.Τ) της Φάσης Δ’ θα 
παραδοθεί δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής των Παραδοτέων της Φάσης Δ’. 

Ως εκ τούτου δεν διαφοροποιούνται τα ορόσημα των εγκρίσεων, η χρονική διάρκεια των φάσεων και η 
συνολική διάρκεια του έργου. 
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11. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκστρατεία υποστήριξης των ερευνών και ειδικότερα της 
Έρευνας Μετακινήσεων στα Νοικοκυριά; Εφόσον προβλέπεται, σε ποιο χρονικό διάστημα πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί και τι θα περιλαμβάνει;

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν δράσεις δημοσιότητας με ενέργειες προβολής για την υποστήριξη 
όλων των ερευνών μετακίνησης που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου 
Μεταφορών στο ευρύ κοινό της Αττικής, με γνώμονα τη δημιουργία θετικού κλίματος απέναντι στη 
συμμετοχή των πολιτών στις έρευνες.

Το χρονικό διάστημα που θα υλοποιηθούν οι δράσεις δημοσιότητας θα είναι πριν και κατά τη διάρκεια 
των ερευνών και των μετρήσεων.

Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο για τις δράσεις δημοσιότητας προκειμένου ο 
ΟΑΣΑ να προβεί σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

12. Ερώτηση Οικονομικού Φορέα 

Στον Πίνακα 1 του τεύχους Προεκτιμώμενης Αμοιβής η ποσότητα φυσικού αντικειμένου 44.505 πλήρεις 
συνεντεύξεις που αφορά στην Έρευνα Μετακινήσεων στα Νοικοκυριά αναφέρεται σε απαιτούμενο αριθμό 
νοικοκυριών δείγματος ;

Απάντηση Αναθέτοντα Φορέα

Τα αναφερόμενα με τις έρευνες μετακινήσεων αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, παρ. 2.3.2 
«Μετρήσεις κυκλοφοριακών στοιχείων και Έρευνες μετακινήσεων» και 2.3.3 «Σύνοψη συλλογής 
στοιχείων, μετρήσεων και ερευνών».

                         

                                                   Ο Διευθύνων Σύμβουλος  ΟΑΣΑ ΑΕ

                                                    Γεώργιος Σπηλιόπουλος
              

Για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη Διοικητικής  Υποστήριξης

Μαρία Τσέλιου 


		2023-01-23T12:46:45+0200
	Dimitrios Malliaros
	Ακριβές Αντίγραφο




