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Όπως o Πίνακας Αποδεκτών
Κάθε ενδιαφερόμενο μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ταχ. Δ/νση    :26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ.Κώδικας :54627-Θεσ/νίκη
Πληροφορίες    :Σ.Πουσίνη
Τηλέφωνο :2313 319 144
Φαξ :2313 319 135
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ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου του έργου “Δράσεις Προώθησης της Μακεδονικής Κουζίνας”   

ΣΧΕΤ.:α)Η αριθ.πρωτ.490677(11324)/28-12-2017 Διακήρυξη της Π.Κ.Μ.
β)  Το  από  4-1-2018  ερώτημα  της  “FOODSTANDARD  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” 
γ) Το από 4-1-2018 ερώτημα της  ”DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” 
δ)  Το  από  8-1-2018 ερώτημα  της  “NEXT.COM  ΥΨΗΛΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”
ε) Το από 10-1-2018 ερώτημα της “DK ADVERTISING”
στ)Το από 11-1-2018 ερώτημα της “ORANGE ADVERTISING”
   

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ανωτέρω
(α) σχετικής διακήρυξης  για  την  ανάθεση του αναφερόμενου στο αντικείμενο  του θέματος  έργου  με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας –τιμής συνολικού προϋπολογισμού  170.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%  (137.096,77€
άνευ ΦΠΑ) αναφορικά με διευκρινίσεις που δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχής ως εξής:

Επισημαίνεται στους ενδιαφερομένους που έχουν λάβει  τεύχος της διακήρυξης  ότι θα πρέπει

στην Τεχνική Προσφορά, στην ενότητα (β)  Πρόταση προσέγγισης του έργου, να υπάρχει:

“Περιγραφή της κατάλληλης υποδομής, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού που  θα χρησι-

μοποιηθεί για την επιτυχή υλοποίηση του έργου” 

προκειμένου  ο συμμετέχων να αποδεικνύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σελ.11 της διακήρυξης

ότι διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαι-

τήσεις του υπό ανάθεση έργου και να εξασφαλίζει την άρτια και έγκαιρη εκτέλεση αυτού. 



και κατόπιν υποβληθέντων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  ερωτημάτων, ύστερα από τις  σχετικές απαντήσεις σε ό,τι
αφορά το αντικείμενο του έργου από την αρμόδια Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας  και Αλιείας της Περιφέρειας
Κεντρικής  Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.):

1.Της  εταιρίας  “FOODSTANDARD  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ  

Σε ό,τι αφορά τις σωστές ποσότητες και την τιμή ανά τεμάχιο των προς προμήθεια ειδών  

2: Έντυπη προβολή και 9: Παραγωγή προωθητικού υλικού 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι ποσότητες που ισχύουν αναφέρονται στις σελ.33 και σελ.40 της σχετικής διακήρυξης.
Ο προϋπολογισμός-συγκεντρωτικός πίνακας της σελ.41 επόμ. διορθώνεται και έχει ως εξής:

Α/Α Άξονας Κωδ.
Παραδ. 

Περιγραφή
Παραδοτέου

Μονάδα
μέτρησης

Τιμή Μονάδος

συμπ.ΦΠΑ (€)

Τιμή
Μονάδος

άνευ ΦΠΑ
(€)

Αριθμός  

2 Έντυπη
προβολή 

Π.2

Εκτυπώσεις
έντυπου
υλικού 

α) Έντυπα
φυλλάδια

β) Οδηγοί
γαστρονομίας

γ) Έντυπα για
μαθητικό

πληθυσμό και
παιδιά

δ) Αφίσες

ε) Banner

Τεμάχια

α) 0,8625  

β) 0,36   

γ) 0,175

δ) 0,048

ε)  419,3548 

α) 0,70  

β) 0,29  

γ) 0,14  

δ)0,04

ε) 520,00

α)
16.000

β)
38.000

γ)
20.000

δ)
10.000

ε)  Kατ'
αποκοπή

32.100

9 Παραγωγή
προωθητικο
ύ υλικού 

Π.9 Παραγωγή
own brand
προϊόντων

α)
Ημερολόγια  

β)  Ατζέντες

γ) Τσάντες

δ) Στυλό

ε) Κούπες 

στ)Πιάτα

ζ) Ποδιές

Τεμάχια α) 2,50

β) 4,00

γ) 0,92

δ) 0,18

ε) 2,00

στ)1,50

ζ) 7,3333

α) 2,02

β) 3,23

γ)0,74     

δ) 0,15

ε) 1,61

στ)1,21

ζ) 5,91

α) 2.000

β) 2.000 

γ) 5.000

δ) 10.000

ε) 1.000

στ)1.000

ζ) 300  

25.100



2 Έντυπη
προβολή 

Π.2

Εκτυπώσεις
έντυπου
υλικού 

α) Έντυπα
φυλλάδια

β) Οδηγοί
γαστρονομίας

γ) Έντυπα για
μαθητικό

πληθυσμό και
παιδιά

δ) Αφίσες

ε) Banner

Τεμάχια

α) 0,8625  

β) 0,36   

γ) 0,175

δ) 0,048

ε)  419,3548 

α) 0,70  

β) 0,29  

γ) 0,14  

δ)0,04

ε) 520,00

α)
16.000

β)
38.000

γ)
20.000

δ)
10.000

ε)  Kατ'
αποκοπή

32.100

2. Της εταιρίας  ”DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ  

Σε ό,τι αφορά τον άξονα 3, ταξίδια εξοικείωσης (familiarization trips), αριθμός ατόμων και χρονική διάρκεια 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

- Για τα familiarization trips τα 15 άτομα είναι για το σύνολο των τεσσάρων familiarization trips
και όχι για κάθε familiarization trip. 

- Η  χρονική διάρκεια κάθε familiarization trip σε μέρες δεν προσδιορίζεται από τους όρους της
διακήρυξης. Θα αξιολογηθεί η πρόταση του κάθε υποψηφίου αναδόχου ώστε να διαχυθούν
οι προσκεκλημένοι και στις επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, με σκοπό να αποκομίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα και
άποψη για τη Μακεδονική Κουζίνα δοκιμάζοντας τα πιο αντιπροσωπευτικά πιάτα και προϊ-
όντα της κάθε περιοχής.

3.Της  εταιρίας  “NEXT.COM  ΥΨΗΛΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ,  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”  ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ  

3.1 Ποιος είναι ο αριθμός σελίδων του οδηγού γαστρονομίας του άξονα 2;



ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Ο οδηγός γαστρονομίας αποτελείται από συνταγές που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες

1. Μεζέδες-Ορεκτικά
2. Κυρίως Πιάτα
• Κρεατικά
• Λαδερά – Λαχανικά
• Όσπρια
• Ψάρια – Θαλασσινά
• Ζυμαρικά
• Ζύμες – Πίτες
3. Γλυκά
4. Ανά περίσταση 

Ο οδηγός γαστρονομίας είναι δημιουργικό κομμάτι. Η  διαμόρφωση και η τελική παρουσίασή του
επαφίεται στην κρίση  του κάθε υποψηφίου αναδόχου.

ΕΡΩΤΗΜΑ  

3.2  Στον άξονα 4, ο ανάδοχος θα συμβάλλει στη διεξαγωγή της εκδήλωσης συμβουλευτικά ή θα έχει ενεργό
ρόλο, όπως τα κόστη των αιθουσών, πιθανό lunch break κτλ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Ο ανάδοχος θα έχει ενεργό ρόλο αναλαμβάνοντας την επιτυχή οργάνωση και διεκπεραίωση της
εκδήλωσης καλύπτοντας και τα απαιτούμενα κόστη.

ΕΡΩΤΗΜΑ  

3.3 Σε ό,τι αφορα την ημέρα “Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-
Τεχνική Προσφορά», η οποία εκ παραδρομής δεν αναφέρεται στη σελ. 19 της διακήρυξης 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Στη  σελίδα  19  της  διακήρυξης  συμπληρώνεται  ότι  η  “Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική  Προσφορά» την 29η Ιανουαρίου 2018 και
ώρα 09:00 π.μ.

ΕΡΩΤΗΜΑ  

3.4  Παρακαλώ διευκρινίστε  τι  εννοείτε  με  τον  όρο  Εκδηλώσεις  παρουσίασης  (σελ  38  της  προκήρυξης).
Μήπως εκ παραδρομής εννοείτε παρουσιάσεις για τις εκδηλώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Ναι, εννοούνται παρουσιάσεις για τις εκδηλώσεις

ΕΡΩΤΗΜΑ  

3.5 Στη σελίδα 46 της προκήρυξης - Παραδοτέα Χρονοδιάγραμμα – αναγράφεται ημερομηνία παράδοσης 1
μήνα από την υπογραφή σύμβασης. Τι οφείλει να παραδοθεί 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης; ο
Προγραμματισμός των Εκδηλώσεων-Εκθέσεων;



ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Η Π.Κ.Μ. θέλει να έχει στο χρόνο που ζητάει τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων-εκθέσεων
διότι θέλει να τον λάβει υπόψη στον ήδη υφιστάμενο προγραμματισμό συμμετοχών της ΠΚΜ σε
εκθέσεις και  εκδηλώσεις.

 4.Της εταιρίας  “DK ADVERTISING” ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ  

Σε ό,τι αφορά τον άξονα 2 Έντυπη προβολή, τον οδηγός γαστρονομίας πόσες σελίδες πρέπει να είναι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Ο οδηγός γαστρονομίας αποτελεί τεύχος καλαίσθητης παρουσίασης του μητρώου συνταγών της
Μακεδονικής  Κουζίνας.  Το  μητρώο  συνταγών  περιέχει  καταγεγραμμένες  συνταγές  οι  οποίες
κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες.
1. Μεζέδες-Ορεκτικά
2. Κυρίως Πιάτα
• Κρεατικά
• Λαδερά – Λαχανικά
• Όσπρια
• Ψάρια – Θαλασσινά
• Ζυμαρικά
• Ζύμες – Πίτες
3. Γλυκά
4. Ανά περίσταση 

Η  διαμόρφωση  του  και  ο  τελικός  αριθμός  σελίδων  επαφίεται  στην  αντίληψη  και  τη
δημιουργικότητα  του  αναδόχου.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  θέτει  προδιαγραφές  μόνο  ως  προς  την
ποιότητα  και  το  μέγεθος  του  χαρτιού  που  θα  χρησιμοποιηθεί  χωρίς  να  εμπλέκεται  στην
διαμόρφωση (γραφιστικό αντικείμενο), και ως προς τον αριθμό των τεμαχίων που θα παραχθούν
συνολικά στις επιλεγμένες γλώσσες.

ΕΡΩΤΗΜΑ  

Το έντυπο για μαθητικό πληθυσμό και παιδιά θα είναι 10 σελίδες + 4 σελίδες τα εξώφυλλα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη (σελ. 33) οι 10 σελίδες είναι οι εσωτερικές. Τα εξώφυλλα εί-
ναι πρόσθετες σελίδες (+4). 



ΕΡΩΤΗΜΑ  

Στις αφίσες αναφέρεται ότι θα υπάρχουν γενικές και ειδικές. Οι γενικές πόσες θα είναι σε αριθμό; Και πως χω-
ρίζεται η ποσότητα στα ελληνικά και τα αγγλικά; Επίσης στις επτά διαφορετικές πόσες θα είναι στα αγγλικά
και πόσες στα ελληνικά; Πως θα γίνει η κατανομή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τουλάχιστον  τρεις γενικές αφίσες και επτά ειδικές  και η ποσότητα θα χωριστεί ισόποσα

ΕΡΩΤΗΜΑ  

Σε ό,τι αφορά τον άξονα 9 Παραγωγή Προωθητικού Υλικού Στις ατζέντες και στα ημερολόγια πόσες θα είναι
οι σελίδες αυτών; Επίσης το ημερολόγιο έχει ειδικές προδιαγραφές (π.χ ημερήσιο, εβδομαδιαίο).

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Ο αριθμός των σελίδων καθώς και η διαμόρφωση τους επαφίεται στη βούληση και τη δημιουργι-
κότητα του αναδόχου. Δεν προδιαγράφονται οι σελίδες παρά μόνο το σύνολο των παραδοτέων
μονάδων αυτών. Οι προτάσεις για τις ατζέντες και τα ημερολόγια θα αξιολογηθούν στο σύνολό
τους και κάθε ανάδοχος μπορεί να προτείνει ότι θεωρεί ότι είναι καλύτερο και χρηστικότερο.

 5.Της εταιρίας  “ORANGE ADVERTISING” ως εξής:

Α.ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ  

1. Σε ό,τι αφορά την υπογραφή του ΤΕΥΔ  

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου  σύμφωνα με το
ισχύον  θεσμικό  και  κανονιστικό  πλαίσιο  που  διέπει  τον  οικονομικό  φορέα  και  από  αυτόν
δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες σε ό,τι
αφορά  όλους  τους  υπόχρεους,  όπως  αυτοί  αναφέρονται  παρακάτω.  Εφόσον  ο  εν  λόγω
συμμετέχων  αναδειχθεί  ως  εν  δυνάμει  ανάδοχος,  η  υποχρέωση  προσκόμισης  αντιγράφου
ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το άρθρο 73, παρ.1, εδάφιο γ΄του Ν.4412/2016:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιριών (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου



Επιπλέον,  σε  περίπτωση  στήριξης  του  οικονομικού  φορέα  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων
υπογραμμίζεται ότι απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα και η
επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον τρίτο οικονομικό φορέα, στις ικανότητες του οποίο
στηρίζεται

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορ-
φή εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της
σύμβασης  τότε  απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα  καθώς και
η συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ σχετικά με το ποσοστό  που θα αναλάβει ο υπεργολάβος και
η επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό που
το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης  

Σε ό,τι αφορά πότε κάποιος συνεργάτης θεωρείται τρίτος στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο
συμμετέχων οικονομικός φορέας (στήριξη) και πότε υπεργολάβος, σημειώνονται τα εξής: 

Σύμφωνα με την Απόφαση 139/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑ-
ΔΗΣΥ) Κατευθυντήρια οδηγία 10/2015 (ΑΔΑ:6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9) γίνεται διάκριση της υπεργολαβίας
από τη δάνεια εμπειρία (στήριξη  στις ικανότητες άλλων φορέων): “Η βασική διάκριση της υπερ-
γολαβίας από τη δάνεια εμπειρία (στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων) είναι η  δυνατότητα να
επικαλείται ο υποψήφιος τα μέσα ή την εμπειρία τρίτων, ανεξαρτήτως των δεσμών που τον συν-
δέουν με αυτούς, προκειμένου να ανταποκριθεί στις  απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ως προς
την οικονομική –χρηματοοικονομική επάρκεια ή την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, υπό τον
όρο της δυνατότητας απόδειξης ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, έγκειται
στο γεγονός ότι ο δανειζόμενος εξακολουθεί να είναι εκείνος που θα εκτελέσει τη σύμβαση, κάνο-
ντας χρήση των πόρων-μέσων που δανείζεται από τρίτους κατά την εκτέλεση αυτής, ενώ στην
υπεργολαβία το ανατεθέν τμήμα της σύμβασης που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος εκτελείται από
τον τελευταίο, υπό τους όρους της σύμβασης που συνάπτει ο ανάδοχος με τον υπεργολάβο.”

ΕΡΩΤΗΜΑ  

 

2. Σε ό,τι αφορά το πεδίο του ΤΕΥΔ (σελ.72 της διακήρυξης) “Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση”

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα πρέπει να δοθεί κατά περίπτωση απάντηση στην επόμενη γραμμή του ΤΕΥΔ σε ό,τι αφορά τη
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους

ΕΡΩΤΗΜΑ  

3. Για τα Μέλη της Ομάδας Έργου, που δεν αποτελούν στελέχη της εταιρίας (Εξωτερικοί Συνεργάτες)

θα πρέπει να προσκομισθούν Υπεύθυνες Δηλώσεις Συνεργασίας από το κάθε φυσικό πρόσωπο;

Επίσης θα πρέπει να δηλωθούν στο ΤΕΥΔ; Και αν ναι, σε ποια ενότητα;

 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι, για τα Μέλη της Ομάδας Έργου, που δεν αποτελούν στελέχη της εταιρίας (Εξωτερικοί Συνερ-
γάτες)  θα πρέπει  να προσκομισθούν  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  Συνεργασίας από το  κάθε φυσικό
πρόσωπο, δηλαδή για τα Μέλη της Ομάδας Έργου, που δεν αποτελούν στελέχη της εταιρίας (Εξω-
τερικοί Συνεργάτες) ισχύουν όσα αναφέρονται στις σελίδες 57-58 της σχετικής διακήρυξης.  

Επισημαίνεται, όμως, ότι εάν ο συμμετέχων στηρίζεται στις ικανότητες των ανωτέρω προσώπων,
δεν προσκομίζονται Υπεύθυνες Δηλώσεις Συνεργασίας για τα ανωτέρω πρόσωπα, αλλά θα πρέπει
να δηλωθούν τα πρόσωπα αυτά στο μέρος ΙΙ.Γ  του ΤΕΥΔ που θα υποβάλει ο συμμετέχων και να
επισυναφθεί χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ για κάθε ένα από αυτούς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογε-
γραμμένο (Απόφαση 247/2017 Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών)

ΕΡΩΤΗΜΑ  

Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα που τεκμηριώνουν τη συνεργασία με τους υπεργολάβους και πότε υποβάλλονται 

και 

σχετικά με τον πίνακα τηςσελ.57, πόσο έργα θα πρέπει να περιλαμβάνονται  προκειμένου να τεκμηριωθεί η
ειδική εμπειρία τους;  

 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στη σελ.21 της διακήρυξης:

Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙ Γ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότη-
τες άλλων Φορέων) οφείλει να υποβάλλει  ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα, από το
οποίο θα προκύπτουν αναλυτικά οι εργασίες που ο διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει σ'
αυτόν. 

Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙI Δ. του ΤΕΥΔ (Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικα-
νότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας) οφείλει να υποβάλλει σχετικές   δη-
λώσεις  συνεργασίας, σύμφωνα με τον κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσο-
στό της σύμβασης που θα αναλάβουν, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών.

Κατά το στάδιο συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν κρίνεται απαραίτητο να προσκομισθούν Υπεύ-
θυνες Δηλώσεις Συνεργασίας/ιδιωτικό συμφωνητικό για τους προτεινόμενους ως υπεργολάβους
-παρότι μπορούν να προσκομισθούν-  (σελίδα 57-58 της διακήρυξης)

Σημειώνεται  εκ νέου ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να ανα-
θέσει σε τρίτους υπό μορφή εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30%
της συνολικής αξίας της σύμβασης  τότε  απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικο-
νομικό φορέα  καθώς και η συμπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ σχετικά με το ποσοστό  που θα
αναλάβει ο υπεργολάβος και η επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον υπεργολάβο, ο οποίος
θα αναλάβει ποσοστό που  το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης  



Σύμφωνα με τη σελ.10 της διακήρυξης, σημειώνεται ότι οι ενέργειες δεν είναι απαραίτητο να
συντρέχουν  σωρευτικά  σε  ένα  έργο,  αλλά  μπορούν  να  αφορούν  περισσότερα  του  ενός,
διαφορετικά έργα, γεγονός που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες αρκεί να διαθέτουν την κατάλληλη
εμπειρία,  ανάλογη  με  το  αντικείμενο  του  έργου,  η  οποία  να  τεκμηριώνεται  από  μία  (1)
τουλάχιστον  περίπτωση  έργου που  συνδυάζει/περιλαμβάνει  τουλάχιστον  τρεις  (3)  από  τις
παρακάτω ενέργειες  είτε  περισσότερες διαφορετικές περιπτώσεις έργων που όμως αφορούν
αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) από τις παρακάτω ενέργειες 

- Σχεδιασµό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων

- Σχεδιασµό και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας και προβολής στα Μαζικά Μέσα

Ενημέρωσης

- Οπτικοακουστικές παραγωγές  

- Σχεδιασµό και οργάνωση επικοινωνιακών εκδηλώσεων 

- Πραγματοποίηση εκθέσεων,  εκδηλώσεων,  συνεδρίων,  ημερίδων,  έργων προβολής,

στοχευμένες δράσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό

Β.ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ  

Άξονας 2
1. Τα κείμενα των εντύπων, οι συνταγές, οι φωτογραφίες κλπ είναι  ευθύνη του αναδόχου ή θα δοθούν
έτοιμα από την αναθέτουσα αρχή και ο ανάδοχος θα κάνει την επιμέλεια?

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Οι συνταγές περιλαμβάνονται στο Μητρώο συνταγών της Μακεδονικής Κουζίνας που κατέχει η
ΠΚΜ και θα γνωστοποιηθούν στον Ανάδοχο. Τα κείμενα των εντύπων, οι φωτογραφίες καθώς και
η επιμέλεια των εντύπων αποτελούν ευθύνη του αναδόχου.

ΕΡΩΤΗΜΑ  

2. Ο αριθμός εντύπων στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών στη σελίδα 33 δεν συμπίπτει με τους
αριθμούς των παραδοτέων στη σελίδα 42. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Τι ισχύει?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Ισχύουν  οι  ποσότητες  που  αναφέρονται  στο  αντικείμενο  του  έργου  δηλαδή  ο  αριθμός  των
εντύπων είναι αυτός που περιγράφεται στην σελίδα 33. Σχετική η απάντηση που δίνεται στην
πρώτη και τη δεύτερη σελίδα του παρόντος εγγράφου παροχής διευκρινίσεων.



ΕΡΩΤΗΜΑ  

Άξονας 3

3. Πόσες ημέρες/διανυκτερεύσεις απαιτούνται για κάθε ταξίδι εξοικείωσης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Η  χρονική διάρκεια κάθε familiarization trip σε μέρες δεν προσδιορίζεται επακριβώς στη διακή-
ρυξη. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ετοιμάσει τη δική του πρόταση ενός συνόλου ταξι-
διών εξοικείωσης έτσι ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή διάχυση των προσκεκλημένων στις επτά
Περιφερειακές Ενότητες και η αποκόμιση από αυτούς της πληρέστερης δυνατής εικόνας της Μα-
κεδονικής  Κουζίνας.  Ο σχεδιασμός των επιμέρους  επισκέψεων και  ταξιδιών  είναι  αντικείμενο
πρότασης που θα συντάξει κάθε ανάδοχος. Η συμβολή τους στην αποτελεσματική ανάδειξη και
προώθηση της Μακεδονικής Κουζίνας αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης της κάθε πρότασης. 

ΕΡΩΤΗΜΑ  

4. Δεδομένου ότι η σύμβαση είναι για έξι μήνες, πώς μπορούν να καλυφθούν και οι τέσσερις εποχές του
χρόνου όπως αναφέρει στα ταξίδια εξοικείωσης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Οι τέσσερις εποχές αναφέρονται στην εμπειρία της γαστρονομίας (όπως αυτή βιώνεται στη διάρ-
κεια της χρονιάς) και όχι αυστηρά στην ημερολογιακή διάρκεια της δράσης. Με δεδομένο ότι το
αντικείμενο του έργου είναι η προώθηση της Μακεδονικής Κουζίνας ο κάθε ανάδοχος θα πρέπει
να σχεδιάσει την προτεινόμενη δράση του έτσι ώστε τα ταξίδια εξοικείωσης να προσφέρουν την
εμπειρία της γευσιγνωσίας της Μακεδονικής Κουζίνας που είναι επίκαιρη για κάθε εποχή του
χρόνου χωρίς απαραίτητα η όλη δράση να συμβαίνει την ίδια εποχή (π.χ. θα μπορεί να προσφέρει
την εμπειρία της γαστρονομίας ενός Χριστουγεννιάτικου γεύματος ή μίας ιδιαίτερης συνταγής
ενός τόπου χωρίς να το δοκιμάσει κάποιος την περίοδο των Χριστουγέννων). Το ζητούμενο είναι
να βιώσουν οι ειδικοί προσκεκλημένοι την εμπειρία της γευσιγνωσίας της Μακεδονικής Κουζίνας
όσο το δυνατό πληρέστερα σε συνδυασμό πάντα με την τοπική παραγωγή και τον πολιτισμό.

ΕΡΩΤΗΜΑ 

5. Ο αριθμός όλων των ατόμων που θα συμμετέχουν και στα 4 ταξίδια εξοικείωσης είναι 15?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 -Ο αριθμός των ατόμων και η κατηγοριοποίησή τους περιγράφεται στην σελίδα 35 της παρούσας
προκήρυξης  και  είναι  15  άτομα.  Δεν  τίθεται  κανένας  περιορισμός  στον αριθμό  των  συμμετε-
χόντων κάθε φορά σε κάθε ταξίδι  εξοικείωσης.  Εναπόκειται  στον κάθε ανάδοχο να σχεδιάσει
δράσεις ταξιδιών εξοικείωσης που θα επιφέρουν τις μέγιστες δυνατές ωφέλειες για την Μακεδο-



νική Κουζίνα όσον αφορά στην προώθηση και την ανάδειξη της Μακεδονικής Κουζίνας. Η τελική
αξιολόγηση της παρούσας δράσης θα λάβει σοβαρά υπόψη της την προστιθέμενη αξία που θα
δημιουργήσουν τα ταξίδια εξοικείωσης στην προβολή και ανάδειξή της. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

Άξονας 5

6. Η ανάπτυξη ιστοσελίδας τοποθετείται στον πίνακα ανάπτυξης έργου στον δεύτερο μήνα και η οργάνωση 
των επαγγελματιών στο τέλος του προγράμματος, άρα πώς θα προσθέσουμε τους συμβεβλημένους με την 
Μακεδονική Κουζίνα στο onlinebooking?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης (update) και να είναι δυναμική και
όχι στατική όπως είναι και το αντικείμενο του έργου συνολικά. Με αυτή τη σκέψη η ανάπτυξη της
ιστοσελίδας θα πρέπει να γίνει τον δεύτερο μήνα του έργου έχοντας προβλεφθεί ανάλογη θέση
στο on line booking. Από το σημείο αυτό και έπειτα θα μπορεί η ΠΚΜ να ενημερώνει κατάλληλα
την ιστοσελίδα για τα σημεία που είναι συμβεβλημένα, παραμένουν συμβεβλημένα ή δεν είναι
πια συμβεβλημένα, μέσα από το διαχειριστικό εργαλείο της ιστοσελίδας. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

7. Είναι απαραίτητη η προσθήκη όλων των συμβεβλημένων με τη Μακεδονική Κουζίνα στο σύστημα? Πολλοί
από αυτούς δεν έχουν/ξέρουν διαχείριση onlinebooking.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Είναι απαραίτητη η δυνατότητα να μπορούν να προστεθούν οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις στο
σύστημα on line booking. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να βρί -
σκεται στο εν λόγω σύστημα θα υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρείται.

ΕΡΩΤΗΜΑ 

8.Ποιός ορίζει τις προδιαγραφές πιστοποίησης?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Οι προδιαγραφές έχουν οριστεί και το σύστημα πιστοποίησης έχει ήδη αναπτυχθεί για λογαρια-
σμό της ΠΚΜ σε προηγούμενο έργο. 



ΕΡΩΤΗΜΑ 

Άξονας 6

9. Πώς ορίζεται ο όρος φιλοξενία τουριστικών πακέτων σε ιστοσελίδες?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Το διαδίκτυο είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να διαφημιστεί ένα τουριστικό πακέτο. Η φιλοξε-
νία περιεχομένου τουριστικών πακέτων της Μακεδονικής κουζίνας σε ιστοσελίδες είναι ένα σύνο-
λο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει ένα τουριστικό προορισμό,  διαμονή σε κατάλυμα, διατρο-
φή και άλλες υπηρεσίες με σκοπό τη γνωριμία με ένα τόπο, τα παραδοσιακά του προϊόντα και εν
γένει τη σύνδεση του γαστρονομικού και πολιτιστικού τουρισμού. Αναμένουμε από τον ανάδοχο
προτάσεις για την πληρέστερη διαδικτυακή προβολή τουριστικών πακέτων σε ιστοσελίδες.

ΕΡΩΤΗΜΑ 

Άξονας 7

10. Η προσφορά ταξιδίων εξοικείωσης είναι μέρος των 8 δημοσιογράφων του άξονα 3?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Ναι, τα ταξίδια εξοικείωσης που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της πραγματοποίησης
του Άξονα 3 θα συμπεριληφθούν στις καταχωρήσεις που θα δημοσιοποιηθούν κατά την πραγμα-
τοποίηση του Άξονα 7.

ΕΡΩΤΗΜΑ 

Άξονας 8

11. Σε πόσες εκθέσεις, συνέδρια, ημερίδες απαιτείται η συμμετοχή? Δεδομένου ότι όλοι οι αριθμοί είναι σε
πληθυντικό, να υποθέσουμε ότι σε όλα ισχύουν τουλάχιστον δύο?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Το πλήθος αλλά και οι συγκεκριμένες εκθέσεις στις οποίες μπορεί να αποκτήσει προστιθέμενη
αξία η Μακεδονική Κουζίνα είναι αντικείμενο της παρούσας πρότασης και επαφίεται στην  κρίση
του υποψήφιου αναδόχου να τα προτείνει τεκμηριωμένα.



ΕΡΩΤΗΜΑ 

12. Υπάρχουν ήδη καθορισμένες εκθέσεις?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Η ΠΚΜ εκπονεί σχέδιο συμμετοχής σε εκθέσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους υποψή-
φιους αναδόχους χωρίς να είναι περιοριστικό. Για παράδειγμα θα μπορεί ο κάθε ανάδοχος να
προτείνει κάποιες εκθέσεις στις οποίες η ΠΚΜ δεν έχει προγραμματίσει να λάβει μέρος τεκμη-
ριώνοντας ανάλογα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 

13. Ποιος θα καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής στις εκθέσεις εξωτερικού?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Τα έξοδα συμμετοχής στις εκθέσεις εξωτερικού για τις δράσεις που περιγράφονται στον άξονα 8
καλύπτονται από τον προϋπολογισμό των δράσεων προβολής του συγκεκριμένου άξονα. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 

Άξονας 9

14. Ο αριθμός των παραδοτέων στην περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών στη σελίδα 40 δε συμπίπτει
με τους αριθμούς των παραδοτέων στη σελίδα 43. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις. Τι ισχύει?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

-Ισχύουν οι ποσότητες που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου. Σχετική η απάντηση που δί-
νεται στην πρώτη και τη δεύτερη σελίδα του παρόντος εγγράφου παροχής διευκρινίσεων.

                                                                                             Με Εντολή Π.Κ.Μ.
                                                                                                    Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

                              

                                                                                                                          ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ
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