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ΘΕΜΑ: Παροχή  Διευκρινίσεων  επί  της  διακήρυξης  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την
επιλογή  αναδόχου  του  έργου  «Δημιουργία,  παραγωγή  τουριστικού  εντύπου  και
δημιουργία εφαρμογής για κινητά και tablets» 
ΣΧΕΤ.: α)Η αριθ.πρωτ.400307(9340)/27-9-2017 Διακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
β) Το από 2-10-2017 ερώτημα της εταιρίας “ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΡΖΩΝΗ Ο.Ε.”
γ) Το από 10-10-2017 ερώτημα της “WIN E.Π.Ε.” 
δ) Το από 10-10-2017 ερώτημα της ”Tessera Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.” 
   

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 των σχετικών απαντήσεων της αρμόδιας Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ.Μ.,
ως εξής:

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

ΕΡΩΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ_1
5.1.1. Παραδοτέα (ομάδες Α και Β )
Τα παραδοτέα της ΟΜΑΔΑΣ Α είναι τα εξής:
- Δημιουργικό
- Τουριστικό έντυπο- οδηγός
- Ηλεκτρονική μορφή του εντύπου
- Φωτογραφικό υλικό (σύμφωνα με τη σύμβαση)
- Κείμενα και πιστοποιημένες μεταφράσεις σε ηλεκτρονική
επεξεργάσιμη μορφή
Αντικείμενο του έργου της ΟΜΑΔΑΣ Α είναι η δημιουργία έντυπου τουριστικού οδηγού σε 15.000
αντίτυπα.  Μήπως  είναι  λάθος  η  διατύπωση  της  προκήρυξης;  Αν  δεν  είναι  λάθος,  είναι
παραπλανητικός. Το τελικό παραδοτέο σύμφωνα με την προκήρυξη θα έπρεπε να είναι  μόνο η
παράδοση  του  οδηγού  σε  15.000  αντίτυπα  καθώς  και  του  τελικού  αρχείου  για  μελλοντικές
ανατυπώσεις (αρχείο .pdf).
Από  τη  στιγμή  που  ζητάτε  όλο  το  υλικό,  κείμενα,  χάρτες,  φωτογραφικό  υλικό,  δημιουργικό,
μεταφράσεις, κλπ., θα πρέπει να τροποποιήσετε και τον τίτλο. Το παραδοτέο υλικό που ζητάτε έχει
πολλαπλάσιο κόστος από την παραγωγή του έντυπου υλικού. Υποβαθμίζεται αυτή τη διαδικασία,
που  λογικά  θα  έπρεπε  να  είναι  αυτόνομος  διαγωνισμός  και  όχι  να  αναφέρεται  στα  «ψιλά
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γράμματα». Η συλλογή του υλικού που απαιτεί η προκήρυξη είναι εγκεκριμένη από το πρόγραμμα
τουριστικής  προβολής  του  2017  «Κάλυψη  των  αναγκών  σε  φωτογραφικό  υλικό  και  τεχνική
υποστήριξη  σε  θέματα  επιλογής  και  διαχείρισης.»;  Σύμφωνα  με  «Τη  με
αριθμ.πρωτ.86215(4808)/29-5-2017 (Α/Α 1897), (ΑΔΑ: Ω6ΒΚ7ΛΛ-ΒΕΠ, ΑΔΑΜ: 17REQ006248480)
και  με  αριθμ.πρωτ.186304(4815)/29-5-2017  (Α/Α  1900),  (ΑΔΑ:  7ΧΚΚ7ΛΛ-6ΩΨ,  ΑΔΑΜ:
17REQ006249021»  οι  δαπάνες  αυτές  δεν  αναφέρουν  πουθενά  τη  δημιουργία  φωτογραφικού
αρχείουή άλλου αρχείου. Μπορείτε να μας στείλετε αναλυτικά το εγκεκριμένο πρόγραμμα ή να μας
ενημερώσετε που μπορούμε να το διαβάσουμε σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί ή αναφέρει
κάτι διαφορετικό; Το παραπάνω ερώτημα αφορά και την ΟΜΑΔΑ Β’ αντίστοιχα.

ΕΡΩΤΗΜΑ_2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ
Θα παραδοθεί επεξεργάσιμο αρχείο για μελλοντικές τροποποιήσεις του οδηγού; Αυτό δεν μπορεί να
γίνει γιατί δεν θα έχετε τη δυνατότητα καμίας τροποποίησης αυτών των αρχείων. Για τη δημιουργία
ενός  έντυπου  οδηγού  απαιτούνται:  γραφιστικές  εργασίες,  κείμενα,  μεταφράσεις,  φωτογραφικό
υλικό, γραφιστικά σύμβολα και σχέδια και χάρτες. Για να έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης των
αρχείων θα πρέπει  να κατατεθούν στην ΠΚΜ μεταβιβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων από κάθε
δημιουργό. Πιθανά να συμμετέχουν περισσότεροι από έναν γραφίστες, φωτογράφοι κλπ. Επίσης,
σύμβολα,  φωτογραφικό  υλικό,  κείμενα  και  χάρτες,  παραχωρούνται  πάντα  για  συγκεκριμένες
χρήσεις και όχι για
«κάθε νόμιμη χρήση». Θα πρέπει να μας απαντήσετε πολύ συγκεκριμένα πως θα γίνει νόμιμα αυτή
η διαδικασία γιατί ανάλογα με την απάντησή σας θα «αποκλειστούν» υποψήφιοι ανάδοχοι οι οποίοι
δεν  μπορούν  να  έχουν  όλες  τις  παραπάνω  γραπτές  άδειες  χρήσης  για  μεταβίβαση  των
περιουσιακών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, με την υλοποίηση του έργου η επιτροπή παραλαβής, θα
πρέπει  να  έχει  όλα  τα  παραπάνω έγγραφα,  ώστε  να  είναι  νόμιμη  η  διαδικασία  σε  περίπτωση
έλεγχου του παραδοτέου από κάποιον «αποκλεισμένο» υποψήφιο ανάδοχο.

ΕΡΩΤΗΜΑ_3: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Τι σημαίνει το φωτογραφικό από υλικό στα παραδοτέα και τι η έκφραση «σύμφωνα με τη
σύμβαση»;
Μπορείτε να περιγράψετε αναλυτικά τα εξής:
1. Τι φωτογραφικό υλικό θα παραδοθεί.
2. Ποιες θα είναι αναλυτικά και συγκεκριμένοι οι μελλοντικές χρήσεις του υλικού από
την ΠΚΜ;
3. Με ποια διαδικασία θα γίνει η μεταβίβαση των περιουσιακών δικαιωμάτων των
φωτογραφιών από τους δημιουργούς (και όχι τον ανάδοχο) στην ΠΚΜ;
4. Με ποια διαδικασία θα γίνονται οι έλεγχοι από τους δημιουργούς σε μελλοντικές
χρήσεις του υλικού και ποια σχέση θα έχει ο ανάδοχος (που δεν έχει τα ηθικά
δικαιώματα);

ΕΡΩΤΗΜΑ_4: ΚΕΙΜΕΝΑ
Όπως και στα παραπάνω, η συγγραφή των κειμένων πιθανά να γίνει από διαφορετικούς συγγραφείς
(λογοτέχνες,  ιστορικούς,  αρχαιολόγους,  δημοσιογράφους,…).  Ζητάτε τα κείμενα σε ηλεκτρονική
επεξεργάσιμη μορφή. Ποιος θα επεξεργαστεί μελλοντικά αυτά τα κείμενα και για ποια χρήση; Θα
δοθούν σε κάποιον ανάδοχο για επεξεργασία χωρίς τη συνεργασία των συγγραφέων; Ποιος θα είναι
αυτός που θα μπορεί να τροποποιήσει υπογεγραμμένο κείμενο ενός αρχαιολόγου χωρίς την έγκρισή
του; Μ’ αυτό τον τρόπο οδηγείται τους αναδόχους σε συγγραφή κειμένων από ερασιτέχνες ή από
κειμενογράφους που δεν ενδιαφέρονται για τα κείμενά τους, άρα σε κακή ποιότητα υλικού για την
περιφέρεια.



ΕΡΩΤΗΜΑ_5: ΟΜΑΔΑ Α+Β
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Στην παράγραφο 6.6.3 αναφέρει: «Η Περιφέρεια θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των
υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών, και λοιπών Παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί
να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Περιφέρειας (εξαιρούνται οι  χρήσεις σαν portfolio, ή
δείγματα εργασιών).
1. Πουθενά στην προκήρυξη δεν αναφέρει ότι το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί: χάρτες, κείμενα,
σύμβολα, φωτογραφικό υλικό, κλπ, πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποιο άλλο έργο. Τι
γίνεται αν το υλικό έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλα έργα ακόμη από την ίδια την ΠΚΜ;
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ; Και πως θα διασφαλιστεί αυτή η διαδικασία; Υπεύθυνη δήλωση για
κάθε φωτογραφία;  Με την κατάθεση των δειγμάτων απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση ότι  δεν έχει
χρησιμοποιηθεί  το  υλικό  σε  άλλο  έργο  και  ότι  δεν  θα  χρησιμοποιηθεί  μελλοντικά;  Με  ποια
διαδικασία θα «κατοχυρωθούν» οι υπόλοιποι υποψήφιοι ανάδοχοι αλλά και η επιτροπή παραλαβής;
2. Μπορείτε να αναφέρεται συγκεκριμένα ΟΛΕΣ τις μελλοντικές χρήσεις της ΠΚΜ του υλικού; Η
έκφραση «Όλο το φωτογραφικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί  για την εφαρμογή (εναέριες και
επίγειες  λήψεις),  θα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  και  σε  μελλοντικές  εφαρμογές  και  όλες  οι
φωτογραφίες θα παραδοθούν σε ξεχωριστό αρχείο πέραν της εφαρμογής, για τις ανάγκες προβολής
της  εφαρμογής  και  του  τουριστικού  «προϊόντος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας»,  είναι
ασαφές. Παραθέτω άρθρο του Ν.2121/93: Άρθρο 12: Μεταβίβαση 5. Η σύμβαση ή η άδεια δεν
μπορεί ποτέ να περιλαμβάνει το σύνολο των μελλοντικών έργων του δημιουργού και δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι αναφέρεται και σε τρόπους εκμετάλλευσης που δεν ήταν γνωστοί κατά το χρόνο της
κατάρτισης των σχετικών δικαιοπραξιών.
3.  Εννοείται  ότι  το  τελικό  –  πραγματικό  παραδοτέο  της  κάθε  ομάδας  (έντυπος  οδηγός  και
εφαρμογή),  θα  ανήκει  περιουσιακά  στην  ΠΚΜ.  Για  την  παραγωγή  όμως  του  «πραγματικού»
παραδοτέου απαιτούνται και δικαιώματα τρίτων: λογισμικό, χάρτες google, γραμματοσειρές, κλπ.
Πως θα γίνει η μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων από τη στιγμή που δεν είναι στην ιδιοκτησία
κανενός αναδόχου αλλά της Google, apple, κλπ;

ΕΡΩΤΗΜΑ_6
Στην 2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ΟΜΑΔΑ Α,
Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που συνδυάζουν τις παρακάτω ενέργειες:
- Σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων.
- Σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά
Μέσα Ενημέρωσης.
- Οπτικοακουστικές παραγωγές τουριστικού περιεχομένου.
- Σχεδιασμό και οργάνωση επικοινωνιακών εκδηλώσεων
- Σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης
Ενώ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Τεχνική Προσφορά
Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που συνδυάζουν τις παρακάτω ενέργειες:
- Σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων.
- Σχεδιασμός και παραγωγή τουριστικού εντύπου-οδηγού.
- Σχεδιασμός και παραγωγή τουριστικών φυλλαδίων
Ισχύει το τελευταίο;

ΕΡΩΤΗΜΑ_7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
• ΟΜΑΔΑ Β’: Στην εφαρμογή απαιτείται η λήψη «τουλάχιστον 150 φωτογραφιών».
Τι σημαίνει «τουλάχιστον 150 φωτογραφίες»; Μπορεί κάποιος υποψήφιος ανάδοχος να προτείνει
περισσότερες  και  να  βαθμολογηθεί;  Δεν  θεωρείται  αυτό  αντιπροσφορά  οπότε  απορρίπτεται  ο
υποψήφιος;
• Προτεινόμενα μέρη - περιοχές για διασκέδαση και ψώνια –Ζώνες ψυχαγωγίας και
εμπορικές…
Η εφαρμογή είναι 360ο. Πως θα ενσωματωθούν αυτές οι πληροφορίες; Θα υπάρχουν πληροφορίες
για γήπεδα, θέατρα, ΚΤΕΛ, γαστρονομία, κλπ. χωρίς φωτογραφικό υλικό; Οι 150 φωτογραφίες σε
καμία  περίπτωση  δεν  μπορούν  να  καλύψουν  όλες  αυτές  τις  περιοχέ  σε  συνδυασμό  με  τα
βασικότερα σημεία ενδιαφέροντος της ΠΚΜ.



• «Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
επιλύει τα ζητήματα εντός τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση…» Οι αναβαθμίσεις σε IOS είναι
χρονοβόρες  γιατί  ελέγχονται  από  την  apple  πριν  από  κάθε  δημοσίευση.  Ο  ελάχιστος  χρόνος
ελέγχου πρακτικά δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 2 βδομάδες, με πιθανότητα να μην εγκριθεί και
να χρειαστεί επιπλέον χρόνος. Το 3 ημέρες δεν είναι εφικτό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ_1
Τα τελικά παραδοτέα είναι αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1.1 της διακήρυξης. 
Σύμφωνα  με  τον  Ν.2121/93  «Πνευματική  ιδιοκτησία,  συγγενικά  δικαιώματα  και  πολιτιστικά
θέματα», το τουριστικό έντυπο και η εφαρμογή για κινητά και tablets μπορούν να θεωρηθούν
συλλογικά έργα:
«Άρθρο 7 : Έργα συνεργασίας, συλλογικά και σύνθετα

1.  'Εργα  συνεργασίας  θεωρούνται  όσα  έχουν  δημιουργηθεί  με  την  άμεση  σύμπραξη  δύο  ή
περισσοτέρων  δημιουργών.  Οι  δημιουργοί  ενός  έργου,  που  είναι  προϊόν  συνεργασίας,  είναι  οι
αρχικοί  συνδικαιούχοι  του  περιουσιακού  και  του  ηθικού  δικαιώματος  επί  του  έργου.  Αν  δεν
συμφωνήθηκε αλλιώς, το δικαίωμα ανήκει κατά ίσα μέρη στους συνδημιουργούς.

2. Συλλογικά έργα θεωρούνται όσα έχουν δημιουργηθεί με τις αυτοτελείς συμβολές περισσότερων
δημιουργών κάτω από την πνευματική διεύθυνση και το συντονισμό ενός φυσικού προσώπου. Το
φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί
του  συλλογικού  έργου.  Οι  δημιουργοί  των  επί  μέρους  συμβολών  είναι  αρχικοί  δικαιούχοι  του
περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί των συμβολών τους, εφόσον αυτές είναι δεικτικές
χωριστής εκμετάλλευσης.»

Με τη διακήρυξη ζητείται η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος (άρθρο 12 του Ν.2121/93)
του τελικού προϊόντος και των επιμέρους συμβολών (κείμενα, φωτογραφίες).

Η αναθέτουσα αρχή τηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες
προκειμένου να καλύψει  τις  ανάγκες της,  σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα τουριστικής
προβολής.

ΕΡΩΤΗΜΑ_2
Όλα  τα  παραδοτέα  του  έργου  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  τουριστική  προβολή  της  Π.Κ.Μ.
(εκθέσεις,  παρουσιάσεις,  ΜΜΕ,  social  media,  εκδηλώσεις,  banners,  ιστοσελίδα,  διαφημιστικές
καμπάνιες). Σύμφωνα με τον Ν.2121/93, άρθρο 3:
«1. Το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ιδίως την εξουσία (δικαίωμα) να επιτρέπουν
ή να απαγορεύουν:

α) Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους με
οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει.

β) Τη μετάφραση των έργων τους.

γ) Τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές των έργων τους.

δ) Όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων τους, τη διανομή τους στο
κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους. Το δικαίωμα διανομής εντός της
Κοινότητας  αναλώνεται  μόνο  εάν  η  πρώτη  πώληση  ή  η  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  πρώτη
μεταβίβαση  της  κυριότητας  του  πρωτοτύπου  ή  των  αντιτύπων  εντός  της  Κοινότητας
πραγματοποιείται από τον δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.

ε) Την εκμίσθωση και το δημόσιο δανεισμό, όσον αφορά το πρωτότυπο ή τα αντίτυπα των έργων
τους. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται από οποιαδήποτε πώληση ή άλλη πράξη διανομής του
πρωτοτύπου  ή  των  αντιτύπων.  Τα  δικαιώματα  αυτά  δεν  εφαρμόζονται  σε  σχέση  με  τα  έργα



αρχιτεκτονικής και τα έργα των εφαρμοσμένων τεχνών. Η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός
νοούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία 92/100 του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1992
(ΕΕΕΚ αριθμ. L 346/61 27.11.1992).

στ) Τη δημόσια εκτέλεση των έργων τους.

ζ) Τη μετάδοση ή αναμετάδοση των έργων τους στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση,
με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων.

η) Την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο, καθώς και να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να
έχει πρόσβαση στα έργα αυτά, όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος. Τα δικαιώματα αυτά δεν αναλώνονται
με οποιαδήποτε πράξη παρουσίασης στο κοινό με την έννοια της παρούσας ρύθμισης.

θ) Την εισαγωγή αντιτύπων των έργων τους που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση
του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
αν  το  δικαίωμα  της  εισαγωγής  αντιτύπων  στην  Ελλάδα  είχε  συμβατικά  διατηρηθεί  από  τον
δημιουργό.»

Είναι κατανοητό ότι με τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος στην αναθέτουσα αρχή, όλα
τα παραπάνω μπορούν να εκτελεσθούν από αυτή για χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί στη
σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 2 του Ν.2121/93 «Έκταση της μεταβίβασης και των
συμβάσεων και αδειών εκμετάλλευσης».

ΕΡΩΤΗΜΑ_3
Το φωτογραφικό υλικό των παραδοτέων αποτελεί συμβολή του τελικού προϊόντος και ζητείται η
μεταβίβαση του περιουσιακού του δικαιώματος (βλ. Ερώτημα_1).

1. Θα  παραδοθεί  το  σύνολο  του  φωτογραφικού  υλικού  του  τουριστικού  οδηγού  και  της
εφαρμογής.

2. Αναφέρονται στο παραπάνω Ερώτημα_2
3. Μπορείτε να ανατρέξετε στο άρθρο 7 του Ν.2121/93, το οποίο παρατίθεται παραπάνω στο

Ερώτημα_1, για να καταλήξετε στον ή στους δημιουργούς, οι οποίοι θα μεταβιβάσουν στην
αναθέτουσα αρχή το περιουσιακό δικαίωμα.

4. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2121/93 «Συλλογικά έργα θεωρούνται όσα
έχουν δημιουργηθεί με τις αυτοτελείς συμβολές περισσότερων δημιουργών κάτω από την
πνευματική  διεύθυνση  και  το  συντονισμό  ενός  φυσικού  προσώπου.  Το  φυσικό  αυτό
πρόσωπο είναι ο αρχικός δικαιούχος του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος επί του
συλλογικού έργου. Οι δημιουργοί των επί μέρους συμβολών είναι αρχικοί δικαιούχοι του
περιουσιακού και  του ηθικού δικαιώματος επί  των συμβολών τους,  εφόσον αυτές είναι
δεικτικές  χωριστής  εκμετάλλευσης.»  Δηλαδή  ο  ανάδοχος  δύναται  να  έχει  τα  ηθικά
δικαιώματα όλων των επιμέρους συμβολών, σε περίπτωση που αυτές δεν είναι δεικτικές
χωριστής  εκμετάλλευσης.  Εφόσον  δεν  ισχύει  το  παραπάνω,  τότε  οι  δημιουργοί  των
επιμέρους συμβολών έχοντας το ηθικό δικαίωμα, έχουν και την ευθύνη του ελέγχου για τις
μελλοντικές χρήσεις στις οποίες αναφέρεστε



ΕΡΩΤΗΜΑ_4

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1(γ) με τη μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να προβεί σε διασκευή, προσαρμογή ή άλλες μετατροπές. 

Επειδή όμως σύμφωνα με το άρθρο 4 του ίδιου Νόμου 

«Το ηθικό δικαίωμα δίνει στο δημιουργό ιδίως τις εξουσίες:

α)της απόφασης για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό
στο κοινό (δημοσίευση), β) της αναγνώρισης της πατρότητάς του πάνω στο έργο και ειδικότερα
την εξουσία να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του
έργου του και σε κάθε δημόσια χρήση του έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυμία του ή
να  χρησιμοποιεί  ψευδώνυμο,  γ)της  απαγόρευσης  κάθε  παραμόρφωσης,  περικοπής  ή  άλλης
τροποποίησης  του  έργου  του,  καθώς  και  κάθε  προσβολής  του  δημιουργού  οφειλόμενης  στις
συνθήκες παρουσίασης του έργου στο κοινό, δ) της προσπέλασης στο έργο του, έστω και αν το
περιουσιακό δικαίωμα στο έργο ή η κυριότητα στον υλικό φορέα του έργου ανήκει σε άλλον, οπότε
η  προσπέλαση  πρέπει  να  πραγματοποιείται  κατά  τρόπο  που  προκαλεί  τη  μικρότερη  δυνατή
ενόχληση στο δικαιούχο, ε) προκειμένου περί έργων λόγου ή επιστήμης, της υπαναχώρησης από
συμβάσεις  μεταβίβασης  του  περιουσιακού  δικαιώματος  ή  εκμετάλλευσής  του  ή  άδειας
εκμετάλλευσής  του  εφόσον  αυτό  είναι  αναγκαίο  για  την  προστασία  της  προσωπικότητάς  του
εξαιτίας μεταβολής στις πεποιθήσεις του ή στις περιστάσεις και με καταβολή αποζημίωσης στον
αντισυμβαλλόμενο για τη θετική του ζημία.»,ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την αναθέτουσα
αρχή για τα στοιχεία όλων των επιμέρους δημιουργών, από τους οποίους θα ζητείται η έγκριση
όταν και εάν απαιτηθεί να επεξεργασθούν κατ’ οιονδήποτε τρόπο τα κείμενα.

 
ΕΡΩΤΗΜΑ_5

1. Η παράγραφος  6.6.3  αναφέρεται  στα  αποκλειστικά  (περιουσιακά)  δικαιώματα  από  την
υπογραφή της σύμβασης και έπειτα. Υλικό που ανήκει με τα περιουσιακά του δικαιώματα
στον ανάδοχο πριν την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν έχει
χρησιμοποιηθεί  σε  άλλο  έργο.  Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  αποδείξει  ότι  του  ανήκει  το
περιουσιακό  και  ηθικό  δικαίωμα  με  τρόπο  που  θα  γίνει  αποδεκτό  από  την  επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Αναφέρονται παραπάνω.
3. Ο ανάδοχος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να διερευνήσει εάν απαιτούνται τέτοιου είδους

άδειες χρήσης από λοιπούς εταίρους και αν απαιτούνται, να τις προσκομίσει.

ΕΡΩΤΗΜΑ_6
Ισχύουν και τα δύο.

ΕΡΩΤΗΜΑ_7
1. Σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  εάν  καλύπτονται  επακριβώς  οι  τεχνικές

προδιαγραφές, ο υποψήφιος ανάδοχος βαθμολογείται με τον βαθμό 100. Η βαθμολογία του
μπορεί να φτάσει έως και τους 120 βαθμούς σε περιπτώσεις υπερκάλυψης των τεχνικών
προδιαγραφών. Δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

2. Τα σημεία στα οποία αναφέρεστε, θα μπορούν να εμφανίζονται ως σημεία στην εφαρμογή
χωρίς φωτογραφία, εφόσον και εάν δεν επαρκούν οι διαθέσιμες φωτογραφίες για όλους
τους  χώρους.  Εφόσον  όμως  ο  ανάδοχος  δεν  συμφωνεί  με  την  παραπάνω εκδοχή,  σε
συνεννόηση  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  θα  εμφανίζονται  μόνο  τα  150  σημεία  που
προβλέπονται.

3. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  ανταποκριθεί  και  να  ξεκινήσει  τη  διαδικασία  επίλυσης  του
προβλήματος ή της δυσλειτουργίας εντός τριών (3) ημερών. Σαφώς για λόγους ανωτέρας
βίας δεν είναι υπεύθυνος για τις όποιες καθυστερήσεις.



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:

 ΕΡΩΤΗΜΑ:

“Στο τεύχος της εν λόγω διακήρυξης και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ι - Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού και  Οικονομικού Αντικειμένου της  Σύμβασης,  για  την  περιγραφή των απαιτήσεων της
ΟΜΑΔΑΣ  Α΄  Δημιουργία  εντύπου,  και  συγκεκριμένα  «Τουριστικού  οδηγού»,  60  σελίδων  κατά
προσέγγιση, με ενσωματωμένο Χάρτη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας σε
10.000 αντίτυπα στην Αγγλική γλώσσα και σε 5.000 αντίτυπα στην Ελληνική γλώσσα.

Σχήμα.: Ποιο είναι το τελικό μέγεθος του εντύπου;
11.5cm x 16.5cm τελικό μέγεθος (23cm x 16,5cm ανοιχτό) ή
16.5cm x 23cm τελικό μέγεθος (33cm x 23 ανοιχτό)”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

 Οι σελίδες του εξωφύλλου και αυτές που διαχωρίζουν τα ένθετα μπορεί και να είναι μεγαλύτερες
από τις σελίδες με το πληροφοριακό υλικό. O Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει τις προτάσεις του. Γι
αυτό  και  δόθηκε  κατά  προσέγγιση  το  μέγεθος.  Πάντως  κλειστός  θα  είναι  μεταξύ  16x23
και11.5x16.5 cm (κατά προσέγγιση) και πάντα σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.

Σχετικά τα όσα ορίζονται στη σελ.34 της διακήρυξης «Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος
σε εύλογο χρονικό διάστημα να προσκομίσει δοκίμιο στην αναθέτουσα αρχή για τη διαπίστωση
συμβατότητας του υλικού με τις προδιαγραφές-απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα είναι σε
πλήρη συνεργασία και θα ενεργεί καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.»

3.Της  εταιρίας  ”Tessera  Συστήματα  Πληροφορικής  Α.Ε.”,  ΑΦΜ  099774290,  ΔΟΥ  ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης, που  εδρεύει  στα Πεύκα  Θεσσαλονίκης,  Δαρδανελλίων  11  και  Ελλησπόντου,  ΤΚ
57010, τηλ.2310 889155-6,ΦΑΞ: 2310 889156, E-mail:  info@tessera.gr,  κατόπιν της σχετικής
απάντησης της αρμόδιας Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ.Μ.:

ΕΡΩΤΗΜΑ  

“Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα εξής, σχετικά με την ομάδα Β και συγκεκριμένα με το
φωτογραφικό υλικό που απαιτείται: 
1. Πόσος είναι ο συνολικός αριθμός των σημείων που θα φωτογραφηθούν; (όχι το σύνολο των
φωτογραφιών, το οποίο αναφέρεται στη διακήρυξη); 
2. Ποιος είναι ο καταμερισμός των φωτογραφιών ανά νομό; 
3. Πόσες φωτογραφίες θα πρέπει να ληφθούν κατά τη νύχτα;”

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Η επιλογή των σημείων που θα φωτογραφηθούν θα γίνει σε συνεννόηση και σε συνεργασία με την
αναθέτουσα  αρχή  και  θα  αφορά  όλες  τις  Περιφερειακές  Ενότητες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, πλην της Θεσσαλονίκης. Ο καταμερισμός και οι νυχτερινές ή όχι λήψεις θα γίνει επίσης
σε συνενόηση με την αναθέτουσα αρχή.

mailto:info@tessera.gr
mailto:winltdserres@gmail.com


Επιπλέον, διευκρινίζεται σε ό,τι αφορά τα αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργο,  ότι ισχύουν τα
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνική Προσφορά, σελ.51-54 της διακήρυξης:

ΟΜΑΔΑ Α

 Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που συνδυάζουν τις παρακάτω ενέργειες:

- Σχεδιασµό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων. 

- Σχεδιασμός και παραγωγή τουριστικού εντύπου-οδηγού. 

- Σχεδιασμός και παραγωγή   τουριστικών φυλλαδίων

ΟΜΑΔΑ Β 

 Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που συνδυάζουν τις παρακάτω ενέργειες:

- Σχεδιασµό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων. 

- Σχεδιασμός και δημιουργία εφαρμογών για κινητά και tablets. 

- Οπτικοακουστικές παραγωγές τουριστικού περιεχομένου. 

  και δεν έχουν εφαρμογή οι σελ.11-12 της ως άνω διακήρυξης.

                                                                                                            Με Εντολή Περιφερειάρχη
                                                                                                                    Ο Αν.Προϊστάμενος Τμήματος
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