
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

ΘΕΜΑ :  Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό «Προβολή δράσεων ΕΔΣΝΑ» 

 

Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού με αντικείμενο την 
υπηρεσία «Προβολή δράσεων ΕΔΣΝΑ» υποβλήθηκαν ερωτήματα από 
ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς τα οποία έχουν ως εξής: 

 

 Ερώτημα 1ο  

Σχετικά με τα παραδοτέα της Δράσης 3 (ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και λοιπού 

προωθητικού και ενημερωτικού υλικού), σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού, οι 

υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το σύνολο των 

υλικών που αναφέρονται στη συγκεκριμένη ενότητα (σελ. 70-75), τόσο για το έντυπο 

υλικό όσο και για τις κ/χ στα μέσα και το οπτικοακουστικό υλικό (δηλαδή 5 θεματικά 

έντυπα, 8 ενημερωτικά φυλλάδια, 9 αφίσες, 5 θεματικά video 3-5 λεπτά, 5 θεματικά 

video 30-40’’,  7 ρ/φ σποτ, 8 θεματικά infographic) ;  

Απάντηση 

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τουλάχιστον δυο εναλλακτικές 

προτάσεις – concept για το γενικότερο θέμα της διαφημιστικής εκστρατείας. Σε κάθε 

ενναλακτικό concept καλούνται σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού να καταθέσουν 

τα υλικά εκείνα που περιγράφουν και χαρακτηρίζουν, πάντα κατά την άποψη τους, 

στο μέγιστο βαθμό την ιδέα της εκστρατείας. 

Ερώτημα 2ο   

Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα επικοινωνίας που πρέπει να αποτυπωθούν στα 5 

θεματικά video 3-5 λεπτών, στα 5 θεματικά TV spot και στα 7 ρ/φ σποτ, που 

αναφέρονται στην Δράση 3 του παραρτήματος Ι, παράγραφος Γ. Οπτικοακουστικά 

Μέσα (σελ. 72), και αν ναι ποια είναι αυτά? 

Απάντηση 

Οι προτάσεις για θεματικά σε κάθε κατηγορία δράσεων ή υλικών αφορά 

συγκεκριμένα κοινά ή συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία θα αποφασιστούν μετά την 

κατακύρωση του έργου και βάσει αποτελεσμάτων έρευνας. Ενδεικτικά κοινά ή 

μηνύματα μπορεί να είναι τα παρακάτω: 
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-Παιδιά  

-Πολίτες 

-Επιχειρήσεις 

-Μηνύματα για παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

-Οδηγίες για πολίτες και ευρύτερη εκπαίδευση διαχείρισης αποβλήτων στη πηγή 

 

Ερώτημα 3ο   

Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να αναπτυχθούν  στα 5 θεματικά 

έντυπα, τις 9 αφίσες και τα 8 ενημερωτικά φυλλάδια που αναφέρονται στη Δράση 3 

του παραρτήματος Ι, παράγραφος Α Έντυπο υλικό, σελ. 71, και αν ναι ποια είναι αυτά; 

Απάντηση 

Ισχύει ότι και στην ερώτηση 2. 

 

Ερώτημα 4ο   

Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να αναπτυχθούν στα 8 θεματικά 

infographics και στις 4 θεματικές καταχωρήσεις που αναφέρονται στη Δράση 3 του 

παραρτήματος Ι, παράγραφος Β. Καταχωρήσεις στον Τύπο, σελ. 72, και αν ναι ποια 

είναι αυτά; 

Απάντηση  

Ισχύει ότι και στην ερώτηση 2. 

 

Ερώτημα 5ο   

Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που πρέπει να αναπτυχθούν στις 8 ηλεκτρονικές 

μακέτες Gif που αναφέρονται στη σελ. 81, Δράση 5, παράγραφος Δ5.5, και αν ναι 

ποια είναι αυτά; 

Απάντηση  

Ισχύει ότι και στην ερώτηση 2. 

 

Ερώτημα 6ο   

Στην ενότητα 2.3.1 , ενότητα Α. (σελ. 30) / Κ3 αναφέρει «Βαθμολογούνται οι 

προτάσεις και τα σενάρια για video, radio spot και φωτογραφίες.  Σημειώνεται ότι 

θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες προτάσεις και σενάρια (τουλάχιστον 2) για 

videos , radio spots και φωτογραφίες.».  Τι εννοείται με τον όρο «φωτογραφίες»; 

Αφορά συγκεκριμένο υλικό (π.χ. καταχωρήσεις); 

Απάντηση  

Με τον όρο φωτογραφίες περιγράφονται τα εικαστικά των εναλλακτικών 

προτάσεων.  
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Ερώτημα 7ο   

Στην ενότητα 2.3.1 , ενότητα Α. (σελ. 29) /  πίνακας Κ3 αναφέρει: «Προτάσεις και 

σενάρια για video, radio spot και φωτογραφία (πρωτοτυπία) – (σε συνδυασμό με 

δείγματα εκτέλεσης ανάλογων υπηρεσιών (portfolio))» .  Οι υποψήφιοι είναι 

υποχρεωμένοι, στην τεχνική προσφορά να καταθέσουν μαζί με τις προτάσεις τους 

και δείγμα προηγούμενης δουλειάς τους;  Αν ναι σε τι μορφή θα πρέπει να 

κατατεθεί το συγκεκριμένο υλικό; 

Απάντηση 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με τις τεχνικές προσφορές 

τους portfolio εκτέλεσης ανάλογων υπηρεσιών. Το υλικό θα κατατεθεί σε μορφή 

παρουσίασης, πάντα σε ηλεκτρονική μορφή (pdf, ppt, κ.ο.κ.). 

 

Ερώτημα 8ο  

Στη σελ. 81, δράση 5, παράγραφος Δ5.3 αναφέρεται πως πρέπει να παρουσιάσουμε 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας & προωθητικών ενεργειών, με λεπτομερή 
καταγραφή των αναφορών για την Περιφέρεια, του τρόπου δραστηριοποίησης 
άλλων ελληνικών περιφερειών στα Social Media και επιτυχημένων παραδειγμάτων 
παρόμοιων προσπαθειών από χώρες του εξωτερικού, που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως επιτυχημένες πρακτικές. Αυτό είναι αντικείμενο της τωρινής 
πρότασης ή της παρουσίασης περιεχομένου και στρατηγικής μετά την ανάληψη του 
έργου; Επίσης, πόσα παραδείγματα πρέπει να έχει η πρόταση μας (περιφέρειες, 
χώρες)  

Απάντηση 

Η συγκεκριμένη και αναλυτική καταγραφή και παρουσίαση των παραδειγμάτων 
είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο μετά την ανάληψη του έργου και στα πλαίσια 
δημιουργίας και διαχείρισης λογαριασμών σε επιλεγμένα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.   

 

Ερώτημα 9ο  

Σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να επιτευχθούν οι προτεινόμενοι μετρήσιμοι 
στόχοι ανά μέσο; (Facebook, Instagram κτλ.) που αναφέρονται στη σελ. 81, Δράση 5 
παράγραφος Δ5.4; 

Απάντηση  

Στο σύνολο της διάρκειας του έργου. Οι υποψήφιοι καλούνται να τοποθετήσουν την 
σταδιακή επίτευξη των στόχων πάντα σε συνάρτηση με το γενικότερο σχέδιο 
δράσεων.  

 

Ερώτημα 10ο  

Στην περίπτωση κατά την οποία μέρος της απαιτούμενης επαγγελματικής εμπειρίας 
δεν δύναται να αποδειχθεί με βεβαίωση εργοδότη ή /και συμβάσεις, διότι το 
νομικό πρόσωπο έχει πτωχεύσει θα μπορούσε να καλυφθεί με υπεύθυνη δήλωση? 
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Απάντηση  

Ναι θα μπορούσε να καλυφθεί με υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα στο έργο 
αναφέροντας με λεπτομέρεια τα χρόνια προϋπηρεσίας και απασχόλησης σε 
προηγούμενο εργοδότη.  

 

Ερώτημα 11ο  

Στο άρθρο 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα, σελ. 23-27 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα 
στην περίπτωση  Β.4. «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 
2.2.6:»  αναφέρεται «…β) προς απόδειξη της εμπειρίας και των προσόντων της 
προτεινόμενης Ομάδας Έργου ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει …………  Υπεύθυνη 
Δήλωση Αποδοχής της Συμμετοχής τους στην Ομάδα Έργου και ότι τα στοιχεία που 
αναγράφονται στο βιογραφικό τους είναι αληθή , επίσης ότι για όλο το διάστημα 
παροχής υπηρεσιών θα βρίσκονται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εν λόγω 
υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή.» 
Διευκρινίστε μας παρακαλώ εάν οι αναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις χρειάζονται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Απάντηση  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζονται γνήσιο υπογραφής. 

 

 

 

  Ο Πρόεδρος  του ΕΔΣΝΑ 
 
 

Βασίλειος  Κόκκαλης 
Αντιπεριφερειάρχης Αττικής  
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