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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερωτήματα και διευκρινίσεις που υποβλήθηκαν  σχετικά με τους 
γενικούς και τεχνικούς όρους της Διακήρυξης TED 046 για το έργο  

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ– ΟΠΣ ΕΖΘ» 

  
 
Αναφορικά με τον εν θέματι διαγωνισμό, παρατίθενται οι ακόλουθες απαντήσεις – διευκρινίσεις σε 
παρατηρήσεις και ερωτήματα που υποβλήθηκαν επί των γενικών και τεχνικών όρων της σχετικής 
διακήρυξης: 
1. Η καταληκτική ώρα υποβολής προσφορών είναι 15:00 της 22.06.2020. 
2. Όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν την προσφορά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Αντίγραφο της 

εγγυητικής συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται 
σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.  

3. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Προμηθειών της ΟΛΘ 
ΑΕ, δεν απαιτείται η αναγραφή στη διακήρυξη του προϋπολογισμού του έργου. Ο Κανονισμός είναι 
αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ (https://www.thpa.gr/index.php/el/kanonismoi/1982-
κανονισμός-προμηθειών-ο-λ-θ-α-ε). 

4. Αναφορικά με ερωτήματα για τις πιστοποιήσεις του Υπεύθυνου Έργου και του Ειδικού Ασφάλειας, 
διευκρινίζεται ότι γίνονται δεκτές  και αντίστοιχες (ισοδύναμες) πιστοποιήσεις διαχείρισης έργων και 
επίσης είναι αποδεκτοί και τίτλοι σπουδών Μηχανικού και όχι αποκλειστικά ΤΠΕ για τον Υπεύθυνο 
Ασφάλειας.   

5. Αναφορικά με την έκταση του έργου, σημειώνεται ότι η διακήρυξη περιγράφει με σαφήνεια την 
απαίτηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, μόνο σε επίπεδο λογισμικού, 
προκειμένου να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία για τις ΕΖ. Οι 
συμμετέχοντες καλούνται  να καταθέσουν προτάσεις σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
(hardware), ώστε να επιτευχθεί εκσυγχρονισμός, απλοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών και 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης.  

6. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου, τονίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα είναι σαφές με 
υποχρέωση της ΟΛΘ ΑΕ να ανταποκριθεί έως 31.12.2020  στα απαιτούμενα της Τελωνειακής 
νομοθεσίας. 

7. Αναφορικά με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της ΟΛΘ ΑΕ από το υπό προμήθεια έργο, σημειώνεται 
ότι αναμένεται από τους συμμετέχοντες πρόταση για εύχρηστο, ευέλικτο, μοντέρνας τεχνολογίας και 
ασφαλές για το χρήστη λογισμικό, προκειμένου να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες στις πύλες της 
ΟΛΘ ΑΕ και να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι στόχοι. 

8. Διευκρινίζεται ότι τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ελευθέρα Ζώνη αποθηκεύονται τόσο σε 
υπαίθριους χώρους όσο και σε στεγασμένες αποθήκες. Το λογισμικό πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλα 
τα απαιτούμενα από την ισχύουσα Τελωνειακή νομοθεσία, ανάλογα με το είδος του διακινούμενου 
φορτίου. Στοιχεία και πληροφορίες για τη διακίνηση από το λιμένα, μπορούν να αντληθούν από την 
ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ (https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/statistics).  

9. Διευκρινίζεται ότι εντός της Ελευθέρας Ζώνης του λιμένα υπάρχουν Λογιστικές Αποθήκες τρίτων που 
πρέπει να αλληλοεπιδρούν με το εν θέματι σύστημα. 
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10. Σχετικά με την επικοινωνία του υπό προμήθεια λογισμικού με άλλα λογισμικά που χρησιμοποιούνται 
στην ΟΛΘ ΑΕ, διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που θα μεταφέρονται στα τρίτα συστήματα είναι αυτά 
που προβλέπονται από την ισχύουσα Τελωνειακή νομοθεσία, τα οποία πρέπει να καθορισθούν από 
τους συμμετέχοντες στο στάδιο της ανάλυσης. 

11. Στην ΟΛΘ ΑΕ λειτουργούν γεφυροπλάστιγγες με στόχο να αυτοματοποιηθούν. Οι συμμετέχοντες 
μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για τη διασύνδεσή τους με το σύστημα. 

 
 
 
 

 
 

Διεύθυνση Προμηθειών της ΟΛΘ ΑΕ 


