
                                                                                                      
                                                                                    

 
 

 

 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2010 
                  Αριθμ. Πρωτ.: 24713 

 

Θέμα: «Συμπληρωματικές πληροφορίες επί της υπ΄αριθμ. 1/2010 
Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δράσης 7: 
«Διαχείριση Έργου – Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο 
(κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): «Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας», 
που χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο 
πλαίσιο του 2004 – 2009) κατά 45,6% και κατά 54,4% του Εθνικού 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»  
 

Σχετικά με την υπ΄αριθμ. 1/2010/18.10.2010 και με αριθμό πρωτοκόλλου 
εξερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 24586/18.10.2010 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού 
για την επιλογή Aναδόχου για την εκτέλεση της Δράσης 7: «Διαχείριση Έργου – 
Ενέργειες Δημοσιότητας – Διακρατικότητα» για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: ΕL0070): 
«Ελλάδα Διεθνές Σχολείο Πολιτισμού και Επικοινωνίας» και σε ό,τι αφορά τα 
υπ΄αριθμ. πρωτ. εισερχ. Κ.Ε.Θ.Ι.: 24681/08.11.2010 και 24694/15.11.2010 
υποβληθέντα έγγραφα προς παροχή πληροφοριών, σας παραθέτουμε τις 
ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως αυτές αποφασίστηκαν κατά την 
1η/…11.2010 συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων του υπ΄αριθμ. 1/2010 Διαγωνισμού : 
 
1ο Ερώτημα προς παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: 
«Σελίδα 17 – Φάση Ι: Οριστική Έγκριση Δείγματος: 

 Παρουσίαση του επιλεγέντος τηλεοπτικού μηνύματος για κάθε 1 τηλεοπτικό 
μήνυμα για τον κύκλο Εκδηλώσεων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και 
Απολογισμού και για την Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης (1 δείγμα x 2 TV 
SPOT), που θα παραδοθούν προς έγκριση και επιλογή στην Επιτροπή 
Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Παρουσίαση δείγματος του παραχθέντος οπτικο-ακουστικού υλικού ένα για 
τον Κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και 
ένα για την Τελική Εκδήλωση Ενημέρωσης (ένα δείγμα x 2 φορείς με 
οπτικοακουστικά υλικά), που θα παραδοθεί προς έγκριση και επιλογή στην 
Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι. 

 Παρουσίαση του επιλεγέντος ραδιοφωνικού μηνύματος, για κάθε 1 
ραδιοφωνικό μήνυμα για τον Κύκλο Ημερίδων Ενημέρωσης – 
Ευαισθητοποίησης και Απολογισμού και για την Τελική Εκδήλωση 
Ενημέρωσης (1 δείγμα x 2 ραδιοφωνικά μηνύματα), που θα παραδοθεί 
προς έγκριση και επιλογή στην Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης 
(ΕΠΠ) του Κ.Ε.Θ.Ι. 
Τι ακριβώς σημαίνει η φράση ‘‘για κάθε ένα τηλεοπτικό - ραδιοφωνικό – 

κύκλο ημερίδων; Πόσα συνολικά τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και video πρέπει να 
παραδοθούν;». 
 
1η Συμπληρωματική πληροφορία: 
Όπως αναγράφεται στο άρθρο 3Α του Α΄ Μέρους της διακήρυξης, όπου 
αναφέρονται τα παραδοτέα του υλικού προβολής και δημοσιοποίησης του έργου 
περ. 12 ,13, 14), ζητείται ένα TV spot,  ένα Radio Spot και ένα video παρουσίασης 
προγράμματος. Ως προς τα δείγματα απαιτούνται :  2 δείγματα x 1 τηλεοπτικό spot  
και αντίστοιχα 2 δείγματα x 1 ραδιοφωνικό spot. 
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2ο Ερώτημα προς παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: 
«Σελίδα 20 – Βιντεοσκόπηση 

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε όταν αναφέρετε Ποιότητα Εγγραφής σε 
format PRO 50 εννοείτε το DVCPRO50; Μιας και είναι τεχνολογικά παλαιό format 
θα μπορούσε η παραγωγή να γίνει σε format HD (High Definition);» 
 
2η Συμπληρωματική πληροφορία: 
Πράγματι, εννοείται εγγραφή σε Format DVCPRO50. 
 
3ο Ερώτημα προς παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: 
«Σελίδα 20 – Ζωντανή μετάδοση στο Διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του έργου 
με εφαρμογή web tv των δύο (2) ημερίδων της Αθήνας (για τις ανάγκες της 
περιγραφόμενης ενέργειας απαιτείται van εξωτερικών μεταδόσεων) 
 Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σταθερή κονσόλα (master control) και 
κάμερες εντός του ξενοδοχείου σε βοηθητική αίθουσα με ακριβώς το ίδιο 
αποτέλεσμα;» 
 
3η Συμπληρωματική πληροφορία: 
Όχι. Ισχύει ό,τι αναγράφεται στη διακήρυξη. 
 
4ο Ερώτημα προς παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: 
«Αναφορικά με την εκτύπωση του Ενημερωτικού Φυλλαδίου, παρακαλώ να 
διευκρινιστούν και οι διαστάσεις του φυλλαδίου όταν θα είναι «ανοιχτό» (οι 
κλειστές διαστάσεις είναι 16,5 x 23,5 cm).» 
 
4η Συμπληρωματική πληροφορία: 
Αφού αφορά δίπτυχο (σελ. 15) και οι κλειστές του διαστάσεις είναι 16,5 Χ 23,5 
όταν θα είναι «ανοιχτό» θα έχει ακριβώς τις διπλάσιες διαστάσεις, δηλαδή 33 Χ 47. 
 
5ο Ερώτημα προς παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: 
«Αναφορικά με την εκτύπωση των πρακτικών, παρακαλώ να μας επιβεβαιώσετε 
εάν επιθυμείτε πλαστικοποίηση σε όλες τις σελίδες (όπως αναφέρετε στη σελίδα 
15) ή μόνο στο εξώφυλλο και οπισθόφυλλο.» 
 
5η Συμπληρωματική πληροφορία: 
Απαιτείται πλαστικοποίηση μόνο σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο.  
 
6ο Ερώτημα προς παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: 
«Σχετικά με το Δίγλωσσο πρόγραμμα, παρακαλώ να μας κοινοποιήσετε τις 
επιθυμητές διαστάσεις.» 
 
6η Συμπληρωματική πληροφορία: 
Οι επιθυμητές διαστάσεις είναι 17 x 24, όπως αναγράφεται στη σελίδα 15, άρθρο 
3Α περ. 9 της διακήρυξης. 
 
7ο Ερώτημα προς παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: 
«Αναφορικά με τη ζωντανή μετάδοση της Τελικής Εκδήλωσης Ενημέρωσης, 
παρακαλώ να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε η μετάδοση μέσω της ιστοσελίδας 
να πραγματοποιηθεί μόνο στα ελληνικά ή αν θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής της 
αγγλικής γλώσσας.» 
 
7η Συμπληρωματική πληροφορία: 
Απαιτείται η ζωντανή μετάδοση να γίνεται μόνο στα ελληνικά. 
 
8ο Ερώτημα προς παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: 
«Η ζωντανή αναμετάδοση θα μεταδίδεται αποκλειστικά από το δικάμερο ή είναι 
επιθυμητή και η μετάδοση της ίδιας της παρουσίασης; (Θα μεταδίδονται μόνο οι 
ομιλίες ή και το video που θα παρουσιάζεται ξεχωριστά;» 
 
8η Συμπληρωματική πληροφορία: 
Απαιτείται η μετάδοση αποκλειστικά από το δικάμερο, δηλαδή θα μεταδίδονται 
μόνο οι ομιλίες. 
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9ο Ερώτημα προς παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών: 
«Παρακαλώ να μας ενημερώσετε πόσα άτομα κατά μέσο όρο υπολογίζετε ότι θα 
παρακολουθήσουν τη μετάδοση ζωντανά μέσα από την ιστοσελίδα.» 
 
9η Συμπληρωματική πληροφορία: 
Δεν δύναται να υπάρξει τέτοιου είδους πρόβλεψη. 
 

Για το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) 
 

 
 
  Ασημίνα Γιολδάση 
Πρόεδρος Επιτροπής 

Διενέργειας & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 1/2010 Διαγωνισμού 
 


