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ΕΡΩΤΗΣΗ 1.: Στο άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», σημείο (β), σελ. 24-25 της 
Διακήρυξης, στα απαιτούμενα προσόντα των έξι (6) μελών της Ομάδας Έργου, 
αναγράφεται:«……Συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) έργα ή τμήματα έργων σχετικά με τα 
παρακάτω θεματικά αντικείμενα: 

1. Στρατηγικός σχεδιασμός ολοκληρωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας  

2. Παραγωγή πρωτότυπων δημιουργημάτων λόγου ή τέχνης για έντυπες και οπτικοακουστικές 
παραγωγές (δημιουργικές εργασίες/ παραγωγή εικαστικών στοιχείων, branding, διακριτό σήμα, 
σλόγκαν, συγγραφή σεναρίων κλπ  

3. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, όπως videos, φωτογραφίες, ηχητικά spots, μακέτες 
καταχωρίσεων σε έντυπα και διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους σταδίων 
(όπως reperage, εκτέλεση παραγωγής, λήψη πλάνων, ηχοληψία, μοντάζ, περιγραφή- σπικάζ, 
γενική επιμέλεια κλπ)  

4. Επεξεργασία (post-production)  οπτικοακουστικού υλικού  
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Κομοτηνή, 29-06-2022 
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Πληροφορίες: Α. Τσοκαταρίδου 
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Email: ktsikataridou@mou.gr 
 

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί αιτήματος παροχής διευκρινήσεων που αφορούν στην αριθ. 1/2022 
διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση του έργου παροχής υπηρεσιών 
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020» με 
α/α συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  162417   
 

ΣΧΕΤ.: Το από 24/06/2022 μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ οικονομικού φορέα 
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5. Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου μέσων, σε internet, τηλεόραση, ραδιόφωνο και τύπο. 
Σχεδιασμός και χρήση σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών κοινού 
(target groups), με αξιοποίηση εφαρμογών νέας τεχνολογίας, κοινωνικών δικτύων, κλπ) 

6. Υπηρεσίες διοργάνωσης προωθητικών δράσεων και εκδηλώσεων 

Όλα παραπάνω θεματικά αντικείμενα πρέπει να καλύπτονται από κάθε ένα από τα μέλη της 
ομάδας έργου» 

Παρακαλώ πολύ, όπως μας διευκρινίσετε εάν:   

Α) τα παραπάνω αναφερόμενα έξι (6) θεματικά αντικείμενα θα πρέπει α) να καλύπτονται από 
κάθε ένα μέλος της Ομάδας Έργου ξεχωριστά , δηλαδή και τα έξι (6) μέλη της Ομάδας έργου να 
καλύπτουν και τα έξι (6) θεματικά αντικείμενα ή  β) να καλύπτονται αθροιστικά από τα  έξι (6) 
μέλη της Ομάδας έργου, δηλαδή κάθε μέλος μπορεί να καλύπτει  ένα  ή/και περισσότερα 
θεματικά αντικείμενα και τα έξι (6) θεματικά αντικείμενα να καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της Ομάδας έργου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Α) Σχετικά με τις κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις των προσόντων των έξι (6) μελών της 
Ομάδας έργου της παραγράφου 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» της Διακήρυξης, 
θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από τα έξι (6) μέλη της Ομάδας έργου, δηλαδή κάθε 
μέλος μπορεί να καλύπτει ένα ή/και περισσότερα θεματικά αντικείμενα και τα έξι (6) θεματικά 
αντικείμενα να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ομάδας έργου και όχι από κάθε 
ένα από τα μέλη της ομάδας έργου όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στη διακήρυξη. 

Β) Η αναφορά των απαιτούμενων προσόντων της ιδίας παραγράφου, για «Υπηρεσίες 
διοργάνωσης προωθητικών δράσεων και εκδηλώσεων», παραμένει και ζητείται από μέλος ή 
μέλη της ομάδας έργου, σύμφωνα με την Διακήρυξη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Στο άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», παράγραφος Β.4.  σημείο (γ), σελ. 33 της 
Διακήρυξης:  «γ. Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των 
έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο….. 

- Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται: αντίγραφα ιδιωτικών 
συμφωνητικών με τον ιδιώτη και βεβαιώσεις των εταιριών για την εκτέλεση των έργων, από τα 
οποία να προκύπτει η συνάφεια του αντικειμένου του έργου και το οικονομικό του 
αντικείμενο.» 

Παρακαλώ πολύ, όπως μας διευκρινίσετε, στην περίπτωση του ιδιώτη πελάτη, εάν επαρκεί ως 
στοιχείο τεκμηρίωσης, εάν γίνεται αποδεκτή μόνο η κατάθεση της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
του ιδιώτη πελάτη χωρίς να συνοδεύεται από τα  συμφωνητικά   ή  απαιτούνται και τα δύο, 
δηλαδή συμφωνητικά και βεβαιώσεις 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», παράγραφος Β.4.  σημείο (γ), 
σελ. 33 της Διακήρυξης: «γ. Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την 
υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο ορίζεται:  
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«…….εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται: αντίγραφα ιδιωτικών 
συμφωνητικών με τον ιδιώτη και βεβαιώσεις των εταιριών για την εκτέλεση των έργων, από τα 
οποία να προκύπτει η συνάφεια του αντικειμένου του έργου και το οικονομικό του 
αντικείμενο». 

Επομένως, απαιτούνται και τα δύο είδη αποδεικτικών μέσων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Στην ενότητα «Ενότητα Β: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΒΟΛΗΣ (MEDIA PLAN) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Β.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020 ΣΤΑ ΜΜΕ» Αναφέρεται ως ζητούμενο η 
«Ανάπτυξη και διεξαγωγή πλάνου δράσεων προβολής και δημοσιότητας (media plan) σε 
εγχώρια και διεθνή ΜΜΕ με επιλογή καινοτόμων και αξιόπιστων μέσων.» 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η αναφορά στα διεθνή ΜΜΕ έχε γίνει εκ παραδρομής καθώς δεν 
προκύπτει κάτι σχετικό από το σύνολο τις διακήρυξης στο αντίστοιχο άρθρο. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκ παραδρομής έχει γίνει η αναφορά στα διεθνή ΜΜΕ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Κλείνοντας, ποιο είναι το κριτήριο υπολογισμού της συμμετοχής των υπεργολάβων 
στο έργο; Υπολογίζεται με βάση την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών τους επί της συνολικής 
αξίας της σύμβασης; Η αξία - ποσοστό συμμετοχής του είναι δηλαδή συνάρτηση της αξίας των 
υπηρεσιών που αυτός αναλαμβάνει και του ποσού - ποσοστού που καταλαμβάνουν η αξία των 
υπηρεσιών αυτών επί του προϋπολογισμού; Υπάρχει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του 
ποσοστού συμμετοχής; Θα μπορούσε να είναι συνάρτηση του αντικειμένου - ενότητας που θα 
αναλάβει και του προσωπικού που θα προσφέρει ανά ενότητα έργου, ενόψει του ότι στην 
τεχνική του ικανότητα θα στηριχτεί ο προσφέρων φορέας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8  – Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – 
Υπεργολαβία της Διακήρυξης ορίζεται κατά λέξει: «……Στην περίπτωση που o προσφέρων 
αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας…..». Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Νόμου και της Διακηρύξεως ο ανωτέρω είναι και ο ενδεδειγμένος τρόπος  υπολογισμού του 
ποσοστού των εκάστοτε υπεργολάβων. 

 

                                                                                       Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ. 
 
 

                                                                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ        

 


		2022-06-29T12:48:24+0300
	Ακριβές αντίγραφο  




