
                                                            

                            

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
                          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                

                  Θεσσαλονίκη      10   Ιανουαρίου 2020
                   Αριθμ. Πρωτ.:  813125(18344)

               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ
                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:                
                             ΚΟΙΝ:

 
     
       

“WIN Μονοπρόσωπη E.Π.Ε.” 
Κάθε ενδιαφερόμενο  

Ταχ. Δ/νση    :26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ.Κώδικας :54627-Θεσ/νίκη
Πληροφορίες    :Σ.Πουσίνη
Τηλέφωνο :2313 319 144
Φαξ :2313 319 135
E-mail :S.Pousini@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του
έργου «Διαδικτυακή προβολή-στρατηγική επικοινωνίας»

ΣΧΕΤ.: α)Η αριθ.πρωτ. 604640(13763)/27-12-2019 Διακήρυξη της Π.Κ.Μ.
β) Το από 8-1-2019 ερώτημα της “WIN Μονοπρόσωπη E.Π.Ε.”  
 
   

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 αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας  –τιμής  συνολικού  προϋπολογισμού  50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%
(40.322,58€ άνευ Φ.Π.Α.)  αναφορικά με διευκρινίσεις που δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή.

1.Κατόπιν υποβληθέντος ερωτήματος,  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  της εταιρίας “WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” με δ.τ. “WIN Μονοπρόσωπη E.Π.Ε.”, Βασ.Σοφίας 124Α, ΤΚ11526, Αθήνα,
τηλ.2167004457/  Αριστοτέλους  7,  Θεσσαλονίκη,  2310227202/Θεσσαλονίκης  7,  ΤΚ  62125,  Σέρρες,
2321302022,  E-mail: info@winconsulting.gr, ύστερα από τη σχετική απάντηση από την αρμόδια Διεύθυνση
Τουρισμού Π.Κ.Μ., ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ  

1.«Καθώς  οι  απαιτήσεις  του  με  αρ.πρ.  604640(13763)  διαγωνισμού  
«Διαδικτυακή  προβολή-στρατηγική  επικοινωνίας»  δεν  είναι  ξεκάθαρες  σας  
επισυνάπτουμε  το  αίτημα  της  WIN  ώστε  να  έχουμε  πιο  ολοκληρωμένη  εικόνα  
για  την  υλοποίηση  των  δράσεων.  Παρακαλούμε  να  μας  παρέχετε  τις  κάτωθι  διευκρινίσεις  για  τους
όρους  της  διακήρυξης  του  ανωτέρω  θέματος:  Στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΡΓΟΥ Πιο συγκεκριμένα το αντικείμενο του αναδόχου περιγράφεται ως εξής:   

“ για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης, θα ανατεθεί σε μια ομάδα τριών (3) επαγγελματιών ο
σχεδιασμός ενεργειών επικοινωνίας και στρατηγικής ψηφιακού marketing για την υλοποίηση καμπάνιας
προβολής  του  προορισμού  της  Κεντρικής  Μακεδονίας  που  θα  βασίζεται  σε  κοινή  πλατφόρμα
επικοινωνίας,  δημιουργικής  εκτέλεσης  περιεχομένου  επικοινωνίας,  ανάπτυξης  και  διαχείρισης
περιεχομένου  (κείμενα,  παρουσιάσεις,  μακέτες,  δελτία  τύπου  κτλ),  συμβουλευτικής  σε  επίπεδο
δημοσίων σχέσεων και για την οργάνωση εκδηλώσεων, φιλοξενίας δημοσιογράφων και  ταξιδιωτικών
πρακτόρων  κλπ.,  διαχείρισης  των  ψηφιακών  εργαλείων  της  ΠΚΜ,  καθώς  και  εκτέλεσης  πλάνου

δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων (προγραμματισμό συναντήσεων, κ.λ.π.).”   



Ερωτήσεις προς διευκρίνιση: 

1.Οργάνωση εκδηλώσεων: 

  Ποιος είναι ο αριθμός των εκδηλώσεων; 

  Πού και  πότε θα διεξαχθούν; 

  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Αναδόχου (π.χ. ενοικίαση αίθουσας, παροχή catering, παραγωγή 
προωθητικού υλικού); 

2. Φιλοξενία δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων fam trips) 

 Πόσα fam trips θα πραγματοποιηθούν; 

 Ποιες είναι οι χώρες προέλευσης των δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων; 

 Από πόσα άτομα θα αποτελείται το κάθε fam trip; 

 Πόσες ημέρες θα διαμένουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας;

  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Αναδόχου;»

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 
Το έργο αφορά σε συμβουλευτική υποστήριξη για την οργάνωση εκδηλώσεων και τη φιλοξενία
δημοσιογράφων και  ταξιδιωτικών πρακτόρων κλπ.  Δηλαδή ο  αριθμός των  εκδηλώσεων,  το
πότε και το που θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, ο αριθμός των ταξιδιών φιλοξενίας, ο
αριθμός και οι χώρες προέλευσης των φιλοξενούμενων, η διάρκεια της φιλοξενίας, θα αποφα-
σιστούν ύστερα από την πρόταση του αναδόχου σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.  Στις
υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου "Διαδικτυακή προβολή-στρατηγική επικοινωνίας" δεν
περιλαμβάνεται η διοργάνωση των εκδηλώσεων ή των ταξιδιών φιλοξενίας, παρά μόνο η συμ-
βουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής και η υποβολή προτάσεων προκειμένου η Ανα-
θέτουσα Αρχή να αποφασίσει σχετικά. 

                                                                                             

                                                                                                                Με Εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                                    Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
                              

                                                                                                                          ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ
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