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ΘΕΜΑ: Παροχή  Διευκρινίσεων  επί  της  διακήρυξης  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
επιλογή αναδόχου του έργου «Πραγματοποίηση εκδηλώσεων της Δ/νσης Τουρισμού της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» 
ΣΧΕΤ.: α)Η αριθ.πρωτ.377819(8916)/14-9-2017 Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
β) Το από 24-9-2017 ερώτημα της εταιρίας “ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΡΖΩΝΗ Ο.Ε.”
γ) Το από 25-9-2017 ερώτημα της “WIN E.Π.Ε.” 
δ) Το από 28-9-2017ερώτημα της ”ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”
   

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της
ως  άνω  διακήρυξης  αναφορικά  με  διευκρινίσεις  που  δίνονται  κατόπιν  υποβληθέντων  μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ  ερωτημάτων, κατόπιν της σχετικής απάντησης της αρμόδιας Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ.Μ.:

1.Της εταιρίας  “ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΡΖΩΝΗ Ο.Ε.”, Αιγύπτου 14, Τ.Κ. 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.
2310264644, E-mail: info@zarzonisimages.com, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1 έως 7 σχετικά με το άρθρο 6.6 της διακήρυξης Δικαιώματα: 

ΕΡΩΤΗΜΑ_1.
6.6.1:
Τι εννοείται με την έκφραση «υλικό που παράγεται»; Ποιο είναι αυτό το «υλικό» και τι εννοείται
λέγοντας «Η Περιφέρεια θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών…».

ΕΡΩΤΗΜΑ_2.
6.6.1:
Τι  εννοείται  με την έκφραση «παραδίδεται  στην Περιφέρεια από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου,…».  Δηλαδή  γίνονται  λήψεις  και  ο  ανάδοχος  παραδίδει  σε  σκληρό δίσκο
αμοντάριστα  πλάνα,  άσχετα  αν  χρησιμοποιηθούν  για  τα  τελικά  παραδοτέα  video;  Στη  συνέχεια
διαγράφονται  αυτά  και  καταθέτει  τα  τελικά;  Μπορείτε  να  περιγράψετε  συγκεκριμένα  αυτή  τη
διαδικασία; Και τι γίνεται με το υπάρχων υλικό το οποίο βαθμολογείται (ετοιμότητα). Αν ο ανάδοχος
έχει  ετοιμότητα  90%  και  χρειάζονται  συμπληρωματικά  μερικά  πλάνα,  τι  αμοντάριστο  υλικό
υποχρεούται να παραδώσει;
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ΕΡΩΤΗΜΑ_3.
6.6.1:
Περιουσιακό δικαίωμα: Η ΠΚΜ θα έχει  δυνατότητα μεταβίβασης του υλικού ή άδειας χρήσης σε
τρίτους;

ΕΡΩΤΗΜΑ_4.
Μπορείτε να διευκρινίσετε ποιες θα είναι όλες οι μελλοντικές χρήσεις του αμοντάριστου υλικού ώστε
να μην υπάρχουν μελλοντικά προβλήματα;

ΕΡΩΤΗΜΑ_5.
Στην προκήρυξη δεν αναφέρεται πουθενά αν τα πλάνα πρέπει να είναι αδημοσίευτα ή όχι. Τι γίνεται
στην περίπτωση που πλάνα χρησιμοποιήθηκαν σε άλλες εργασίες ή έχουν παραχωρηθεί περιορισμένα
πνευματικά δικαιώματα; Μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο έργο; Πως θα είναι
κατοχυρωμένος ο ανάδοχος, ιδιαίτερα από τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη;

ΕΡΩΤΗΜΑ_6.
6.6.5.:
Σύμφωνα με το Ν2121/93, τα ηθικά δικαιώματα παραμένουν στους δημιουργούς μέχρι και 70 χρόνια
από τον θάνατό τους. Στην προκήρυξη δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός των χρήσεων.
Το ερώτημα είναι αρκετά σύνθετο:
1. Ποιος θα επεξεργαστεί μελλοντικά αυτά τα πρωτογενή αρχεία; Δηλαδή στις επόμενες προκηρύξεις
θα προβλέπεται η συνεργασία των αναδόχων που θα επεξεργαστούν το υλικό (σκηνοθεσία, μοντάζ)
με τους δημιουργούς (και όχι ανάδοχο) αυτού του διαγωνισμού;
2. Άσχετα αν έχουν μεταβιβαστεί τα περιουσιακά δικαιώματα στον ανάδοχο και αυτός τα μεταβιβάσει
στην  ΠΚΜ,  η  ΠΚΜ  έχει  μια  σειρά  υποχρεώσεων  πριν  από  τη  δημοσίευση  κάποιου  έργου.  Για
παράδειγμα: αν τα πρωτογενή αρχεία δοθούν για επεξεργασία σε επόμενο ανάδοχο, θα πρέπει να
εγκριθούν από τους δημιουργούς. Πιθανά να μην σταλούν για έγκριση ή να μην εγκριθούν από τον
δημιουργό το μοντάζ ή οι χρήσεις του. Το αποτέλεσμα θα είναι είτε να μην ξαναχρησιμοποιηθεί το
υλικό είτε κάποιος δημιουργός να προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα ή σε μήνυση κατά της ΠΚΜ ή
των υπαλλήλων που τα παραχώρησαν. Το κόστος και η ευθύνη είναι του αναδόχου ή της ΠΚΜ; Το
ερώτημα αφορά μόνο στα αμοντάριστα πλάνα και όχι στα τελικά μονταρισμένα πλάνα που εννοείται
ότι θα υπάρχει η άδεια χρήσης του από τους δημιουργούς. Τι γίνεται στην περίπτωση που η ΠΚΜ
προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών; Την ευθύνη έχει πάλι ο ανάδοχος; Με απλά
λόγια, πως μπορεί να υπογράψει ο ανάδοχος για μελλοντικές χρήσεις που ούτε καν η ΠΚΜ δεν ξέρει
ή δεν έχει περιγράψει στη συγκεκριμένη προκήρυξη όπως απαιτεί ο
Ν2121/93; Ερωτήματα σχετικά α με το Άρθρο «5.1.1. Παραδοτέα»

ΕΡΩΤΗΜΑ_7.
«Παράδοση πρωτογενούς υλικού (αμοντάριστα πλάνα)…». Πόσα είναι τελικά τα παραδοτέα; 5 video
ή 100 video;
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Ερώτημα _1. (6.6.1) 

Είναι τα παραδοτέα του έργου, όπως ορίζονται στη διακήρυξη.Στην παρ. 6.6.3 δίνονται διευκρινίσεις
για τα αποκλειστικά δικαιώματα της Περιφέρειας

Ερώτημα _2. (6.6.1) 
Η παράδοση του υλικού από τον ανάδοχο,γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου,
όπως προβλέπεται  στο συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Στα παραδοτέα του έργου όπως αναφέρει  η
διακήρυξη περιλαμβάνεται το πρωτογενές υλικό (αμοντάριστα πλάνα, τα οποία αποτελούν το υλικό
που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  παραγωγή  του  τελικού  προϊόντος).Σε  περίπτωση  ετοιμότητας,
παραδίδει παλι αμονταριστα του τελικού προϊόντος. Εαν τα πλάνα εχουν ηδη χρησιμοποιηθει για
αλλο προϊόν, ο αναδοχος οφείλει να μην τα χρησιμοποιησει, αλλα να παραξει νεα πλανα. Μπορεί να
χρησιμοποιήσει πλάνα τα οποία έχει στο αρχείο του αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλο προϊόν.



Ερώτημα _3. (6.6.1) 
Θα εφαρμοστούν οι προβλέψεις του Νόμου 2121/93 και οι τροποποιήσεις του

Ερώτημα _4.
Το  αμοντάριστο  υλικό  δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  για  μελλοντική  επεξεργασία/μονταζ  για  την
παραγωγή νέων προϊόντων προβολής σε επόμενο έργο. 

Ερώτημα _5.
Το ερώτημα απαντήθηκε στην απάντηση του ερωτήματος  2. (6.6.1)

Ερώτημα _6.
1.Ναι  σε  τυχόν  μελλοντική  χρήση  του  αμοντάριστου  υλικού  θα  υπάρχει  συνεργασία  του  νέου
ανάδοχου με τους δημιουργούς. 2. Παντοτε θα ζητείται η αδεια - έγκριση απο τους δημιουργούς -
κατόχους των ηθικων δικαιωματων, οπως προβλεπει ο νομος.

Ερώτημα _7.
Τα παραδοτέα του έργου είναι 5 video και τα αμοντάριστα πλάνα που παραδίδεται 

2.Της εταιρίας “Εκδοτικές-Συμβουλευτικές και Υπηρεσίες υποστήριξης νέων τεχνολογιών-
WIN  E.Π.Ε.”, Θεσσαλονίκης  7,  ΤΚ  62125,  Σέρρες,  τηλ.2321302022, E-mail:
winltdserres@gmail.com, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ (i) για την ΟΜΑΔΑ Γ

Α) Σε ό,τι αφορά τον ακριβή αριθμό/προέλευση των ομιλητών/εισηγητών/προσκεκλημένων  

Β) Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του προς μεταφορά υλικού στο χώρο της εκδήλωσης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Α)Εφόσον απαιτηθεί, ένας ομιλητής θα μετακινηθεί, από περιοχή εντός της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

Β)  Το  απαιτούμενο  υλικό  που  θα  μεταφερθεί  στον  χώρο  της  εκδήλωσης  περιλαμβάνει:  το
προωθητικό  υλικό  της  εκδήλωσης  και  της  Π.Κ.Μ.τα  banner,  τα  δώρα  που  θα  διατεθούν,  τον
εξοπλισμό  για  τις  παρουσιάσεις  εφόσον  δεν  υπάρχει  ήδη  στο χώρο που  θα πραγματοποιηθεί  η
εκδήλωση κ.α.

ΕΡΩΤΗΜΑ (ii) για την ΟΜΑΔΑ Δ 

Α) Σε ό,τι αφορά το εάν το σύνολο των εκδηλώσεων θα μεταφερθούν στο εξωτεριό και σε ποιές

χώρες θα πραγματοποιηθεί η κάθε εκδήλωση καθώς και πότε

Β) Σε ό,τι αφορά τον αριθμό και τις ημέρες διαμονής των προσκεκλημένων σε κάθε εκδήλωση

Γ) Σε ό,τι αφορά τη μεταφορά από τη Θεσσαλονίκη και επιστροφή των φωτογραφιών για την εκδή-

λωση που αφορά την προβολή του Αριστοτέλη και του Μ.Αλέξανδρου (αριθμός, διαστάσεις)

Δ)  Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του προς απαιτούμενου υλικού στο χώρο της εκδήλωσης 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Α) Ναι και οι δύο εκδηλώσεις θα μεταφερθούν στο εξωτερικό

Όπως ορίζεται στη διακήρυξη οι προτεινόμενοι προορισμοί είναι (Γαλλία, Ρωσία, Βέλγιο Γερμανία).
Λόγω κατάλληλων συνθηκών σε συνεννόηση με την αναθέτουσα Αρχή μπορεί να υλοποιηθούν σε
κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης . Ο ακριβής χρόνος υλοποίησης των εκδηλώσεων θα καθοριστεί σε
συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, μετά την υπογραφή της σύμβασης ,καθόσον εξαρτάται από
το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Β) Εφόσον απαιτηθεί , το μέγιστο δύο ομιλητές θα μετακινηθούν σε κάθε εκδήλωση. Το διάστημα
της  παραμονής  τους  θα  είναι  το  απαιτητό  για  να  παραβρίσκονται  στην  εκδήλωση  και  δεν  θα
υπερβαίνει τις δύο διανυκτερεύσεις (ανά ομιλητή)
Γ) Οι φωτογραφίες είναι 40 . Οι διαστάσεις τους είναι μεγ 100*150 εκ 
Δ)  Το  απαιτούμενο  υλικό  που  θα  μεταφερθεί  στον  χώρο  της  εκδήλωσης  περιλαμβάνει:  το
προωθητικό υλικό της εκδήλωσης, έντυπο προωθητικό υλικό της Περιφέρειας , τα banner, τα δώρα
κ.α. Για την εκδήλωση που αφορά τον Αριστοτέλη -Αλέξανδρο περιλαμβάνει και τις φωτογραφίες. 

ΕΡΩΤΗΜΑ (iii) για την ΟΜΑΔΑ Ε 

Α) Σε ό,τι αφορά τη διεθνή έκθεση και το χρόνο όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση καθώς και το
χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η παράλληλη εκδήλωση (εντός του χώρου της έκθεσης ή εξωτερικό)

Β) Σε ό,τι αφορά τη χώρα όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση

Γ) Σε ό,τι αφορά το χρόνο διοργάνωσης της εκδήλωσης στην Περιφέρεια Κρήτης και τις εναλλακτικές
Περιφέρειες αντί για την Περιφέρεια Κρήτης

Δ) Σε ό,τι αφορά τον αριθμό και τις ημέρες διαμονής των προσκεκλημένων σε κάθε εκδήλωση

Ε) Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του προς μεταφορά υλικού στο χώρο των εκδηλώσεων

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

Α) Η έκθεση θα ανήκει στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής 2018 το οποίο δεν έχει οριστεί ακόμη.

Το μέρος που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα
Υπηρεσία και θα εξαρτηθεί από τη χώρα και τις συνθήκες που θα υπάρχουν στην έκθεση που θα
επιλεγεί
Β) Η χώρα θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Υπηρεσία για τη βέλτιστη εκπλήρωση
του στόχου (σύνδεση τουριστικού προϊόντος με τα τοπικά προϊόντα)
Γ) Ο ακριβής χρόνος υλοποίησης της εκδήλωσης θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα
Αρχή μετά  την υπογραφή της  σύμβασης,  καθόσον εξαρτάται  από  το χρονικό διάστημα που  θα
απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όλες οι υπόλοιπες Περιφέρειες
Δ) Εφόσον απαιτηθεί ,ένας ομιλητήςθα μετακινηθεί ανά εκδήλωση. Το διάστημα της παραμονής τους
θα  είναι  το  απαιτητό  για  να  παραβρίσκονται  στην  εκδήλωση  και  δεν  θα  υπερβαίνει  τις  δύο
διανυκτερεύσεις
Ε)  Το  απαιτούμενο  υλικό  που  θα  μεταφερθεί  στον  χώρο  των  εκδηλώσεων  περιλαμβάνει:  το
προωθητικό υλικό της κάθε εκδήλωσης, έντυπο προωθητικό υλικό της Περιφέρειας , τα banner, τα
δώρα κ.α. Για την εκδήλωση που αφορά τον τη σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τα τοπικά
προϊόντα  θαμεταφερθούν  και  οι  πρώτες  ύλες  τα  σκεύη  και  ο  εξοπλισμός  (για  την  παρασκευή
εδεσμάτων και το σερβίρισμα επί τόπου) εφόσον δεν υπάρχουν ήδη εκεί. 



ΕΡΩΤΗΜΑ (iv) Σε ό,τι αφορά τον τρόπο προσκόμισης των στοιχείων που θα βαθμολογηθούν, 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Πέρα από τα οριζόμενα δικαιολογητικά  στο παράρτημα ΙΙΙ-Τεχνική Προσφορά, οι
προσφέροντες μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, όλα
τα στοιχεία και τις πληροφορίες για την τεκμηρίωση των οριζόμενων κριτηρίων Α και Β του Πίνακα 1
της Διακήρυξης (σελ.17) προκειμένου να γίνει η τεχνική αξιολόγηση. Ταυτόχρονα οι προσφέροντες
θα υποβάλλουν το υπόδειγμα του καταλόγου που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης

ΕΡΩΤΗΜΑ (v) Σε ό,τι αφορά τον τρόπο υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας των προσφορών,

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  86,  παρ.13  του  Ν.4412/2016,  τελευταίο  εδάφιο:  “Η
αναθέτουσα  αρχή  καθορίζει  με  σαφήνεια  στη  διακήρυξη  τον  ακριβή  τρόπο  υπολογισμού  της
συγκριτικής  τιμής  προσφοράς  (π.χ.  με  μαθηματικό  τύπο)”.  Σχετικά  τα  όσα  αναφέρονται  στο
Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών της ΕΑΑΔΗΣΥ,  παράγραφος 2.3.2
Βαθμολόγηση  και  κατάταξη  προσφορών,  σελ.33,   όπου  ορίζεται  ότι  [Στην  περίπτωση  πλέον
συμφέρουσας προσφοράς με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την
οικονομική  προσφορά:]  πχ  ΤΒΑ=100*[ΣΤΠ*Σ1)  +  (ΣΟΠ*Σ2)]  όπου  ΤΒΑ  ο  τελικός  βαθμός
αξιολόγησης, ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς καιι ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία
της οικονομικής προσφοράς”

3.Της  εταιρίας  ”ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΚΕ”, Καστελορίζου  86,  ΤΚ  16673  Βούλα,
τηλ.2108994955, ΦΑΞ 2103003460, Ε-mail: katakoryfo@gmail.com, 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1 για την ΟΜΑΔΑ Α:

α) Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των αρχείων δειγμάτων τεχνικών λήψεων που θα παραδοθούν dvd 
β) Σε ό,τι αφορά τις απαραίτητες περιοχές λήψεων (Κριτήριο Γ Ετοιμότητα.Δείγματα..)
γ) Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που πρέπει να έχουν τα παρόμοια έργα (συνδυασμός 5 ενεργειών)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

ΟΜΑΔΑ Α
1. Ο υποψήφιος  ανάδοχος,  προκειμένου να παραδώσει  δείγματα τεχνικών λήψεων για  κάθε μία
τεχνική, μπορεί να χρησιμοποιήσει παλιότερα έργα του ανεξάρτητα από το θέμα της προκήρυξης.
2. Τα θεματικά video και το εισαγωγικό, πρόκειται να προβάλλουν το brαnd name του Ολύμπου. Οι
περιοχές λήψεων θα πρέπει να καλύπτουν τις τέσσερις θεματικές ενότητες α) Φύση -Δραστηριότητες
β) Μυθολογία -Ιστορία γ) Τοπικά προϊόντα- Γαστρονομία δ) Προτεινόμενες διαδρομές (ορειβατικές,
περιπατητικές, αναρριχητικές, ποδηλατικές, με αυτοκίνητο). Θα παραδοθούν σε μορφή συμβατή με
τις απαιτούμενες τεχνικές 
3.Γίνεται αποδεκτή λίστα με έργα τα οποία περιλαμβάνουν συνδυασμό των πέντε ενεργειών με την
προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται όλες οι ενέργειες στο σύνολο του έργου

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 για την ΟΜΑΔΑ Β: 

α) Σε ό,τι αφορά τα διακοσμητικά (διαστάσεις, αναπαράσταση, δημιουργικό κ.α.)
β) Σε ό,τι αφορά τα δείγματα πρόσφατης δουλειάς (φωτογραφικό υλικό) του συμμετέχοντος 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

1.Δεν  υπάρχει  έτοιμο  δημιουργικό.  Το  διακοσμητικό  θα  αποτελεί  τρισδιάστατη  απεικόνιση  των
κορυφών του Ολύμπου. Οι διαστάσεις δεν είναι προκαθορισμένες, κυριότερο κριτήριο αποτελεί το
αισθητικό αποτέλεσμα. 
2. Στην ομάδα Β ζητούνται δείγματα πρόσφατης δουλειάς. Φωτογραφικό υλικό δεν επαρκεί.
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ΕΡΩΤΗΜΑ 3 για την ΟΜΑΔΑ Γ:

α) Σε ό,τι αφορά την πρόταση χώρου για την εκδήλωση κλπ
β) Σε ό,τι αφορά τον αριθμό/τόπο προέλευσης των ομιλητών που προβλέπεται να συμμετάσχουν 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1. Ο χώρος θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Υπηρεσία μετά την υπογραφή της
σύμβασης . Ωστόσο οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο σχεδιασμό -μεθοδολογία και πρόταση προσέγγισης
του έργου δύναται να προτείνουν χώρο/ους υλοποίησης της εκδήλωσης 
2. Εφόσον απαιτηθεί, ένας ομιλητής θα μετακινηθεί, από περιοχή εντός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 
                                                       

                                                                                                            Με Εντολή Περιφερειάρχη
                                                                                                                    Ο Αν.Προϊστάμενος Τμήματος 
                                                                                                                                         κ.α.α.

                                                                       

                                                                                                                ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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