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Αθήνα, 03 Μαρτίου 2022 

 

Τους Ενδιαφερόμενους του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή 

συμβούλου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου Α.Ε. αναφορικά με την παροχής τεχνικής υποστήριξης για την 

υλοποίηση του έργου 16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Αρ. 

Δημοσίευσης Προκήρυξης Σύμβασης στο Συμπλήρωμα της ΕΕΕΕ 2022/S 

032-082400) 

 

Παροχή διευκρινίσεων επί ερωτημάτων που έθεσαν Ενδιαφερόμενοι και 

αφορούν την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επιλογή 

συμβούλου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου Α.Ε. αναφορικά με την παροχής τεχνικής υποστήριξης για την 

υλοποίηση του έργου  16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

Επί των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν μέχρι και την 02.03.2022 σχετικά 

με την από 15.02.2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επιλογή 

συμβούλου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου Α.Ε. αναφορικά με την παροχής τεχνικής υποστήριξης για την 

υλοποίηση του έργου  16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

παρέχονται οι διευκρινίσεις που γνωστοποιούνται με το παρόν έγγραφο. 

 

 

Σε περίπτωση υποβολής και άλλων ερωτημάτων εμπροθέσμως, θα 

εκδοθούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις σύμφωνα με τον Όρο 11.2 

της Πρόσκλησης.  

 

Γίνεται μνεία ότι, εκτός αν άλλως συνάγεται από το παρόν έγγραφο, 

οι όροι που εμφανίζονται με κεφαλαία αρχικά γράμματα στις 

απαντήσεις του Ταμείου, έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην 

Πρόσκληση. 

 

Οι παρούσες διευκρινίσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου 

(www.hradf.gr), και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

Πρόσκλησης. Οι παρούσες διευκρινίσεις που καθίστανται 

διαθέσιμες, κατά τα περιγραφόμενα ανωτέρω, στην ιστοσελίδα του 

Ταμείου, θα τεκμαίρονται ως αναντίρρητα γνωστές σε όλους τους 

Ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. 

http://www.hradf.gr/
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# 

 
Παραπομπή 
Πρόσκλησης 

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

 
1 

 
4.1.4.Β2 

Σε συνέχεια της 2022/S 032-082400/15-02-2022 προκήρυξης υποβολής 

προσφορών για την “Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης για την υλοποίηση του 

έργου 16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων΄’, σας παραθέτω 

διευκρινιστική ερώτηση αναφορικά με τα Αναλυτικά βιογραφικά 

σημειώματα της ομάδας έργου: 

  

Συγκεκριμένα αναφέρεται στη σελίδα 28, παράγραφος 4.1.4.Β2:  

  

1)  Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ως άνω απαιτούμενων στελεχών 

της Ομάδας Έργου που θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τα ανωτέρω κριτήρια 

καθώς και κατάλογο που θα περιλαμβάνει όλα τα έργα από τα οποία 

αποδεικνύεται κατ’ ελάχιστον η εμπειρία των μελών της ομάδας έργου που 

απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, με σαφή επισήμανση ποια 

μέλη της ομάδας συμμετείχαν σε κάθε έργο από αυτά και με ποια 

συνεισφορά έκαστο μέλος. 

  

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν σας καλύπτει αναλυτικό βιογραφικό 

(επισυναπτόμενο) που περιλαμβάνει την εκπαίδευση, εξειδίκευση και στη 

συνέχεια αναλυτική λίστα με ονομασία έργου, διάρκεια έργου, καθήκοντα 

και περιγραφή καθηκόντων ή αν απαιτείται βιογραφικό παράγραφος και 

ξεχωριστά επιπλέον κατάλογος με όλα τα έργα? Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα 

που θα μπορούσατε να μας αποστείλετε? 

 

Επισυναπτόμενο:  

Δεν παρέχεται υπόδειγμα βιογραφικού 

σημειώματος. Το επισυναπτόμενο στο ερώτημα 

σημείωμα είναι επαρκές για τους σκοπούς της 

Πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση με το βιογραφικό 

σημείωμα του όρου 4.1.4.Β2 της Πρόσκλησης θα 

πρέπει να αποδεικνύεται η πλήρωση των 

ζητούμενων στην Πρόσκληση προσόντων και 

εμπειρίας των μελών της Ομάδας Έργου. 
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Παραπομπή 
Πρόσκλησης 

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

Ημερομηνία Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

Διεύθυνση 

Κατοικίας:   
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα 

Ιδρύματος 
Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 

οικονομικό φορέα, σχήμα διοίκησης έργου) 

Όπως ορίζεται στο πίνακα 

της Ομάδας ΄Εργου 
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Πρόσκλησης 

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

 

Α/Α Έργο Εργοδότης 
Θέση και Καθήκοντα 

στο Έργο  

Απασχόληση 

στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 

1 Ελληνικά  Ελληνικά Ελληνικά Μήνας/έτος – 

μήνας/έτος 

2     

3     

…     

 

 


