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Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 4/2015 ME Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 13546. 

 

Κατόπιν υποβληθέντων ερωτημάτων, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, 

σχετικά με τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό «Για την Παροχή Υπηρεσιών Προβολής 

– Δημοσιότητας», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β.» 

με Κ.Α 68/1013, MIS 304202 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους με Επιστημονικό 

Υπεύθυνο τον καθηγητή Νικόλαο Μήτρου και με κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη  τιμή, διευκρινίζονται τα εξής: 
 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

USB: 

1) Με τον όρο «έγχρωμα» εννοείτε 

εκτύπωση λογοτύπου 4χρωμία 

πάνω στο USB stick; 

2) Τα USB παραδίδονται χωρίς 

περιεχόμενο; 

 

1) Ναι 
 

 

 

2)   Ναι, χωρίς περιεχόμενο 

Πρόγραμμα για ημερίδες/συνέδρια: 

1) Υπάρχει συγκεκριμένη διάσταση 

χαρτιού; 

2) Επιθυμείτε εκτύπωση 2 όψεων; 

3) Με τον όρο «φάκελο» εννοείτε 

ταχυδρομικό φάκελο ή folder 

συνεδρίου με εσωτερικό αυτί; 

4) Ο φάκελος θα έχει εκτύπωση ή θα 

είναι λευκός; 

5) Ο φάκελος θα είναι σε ποσότητα 

700τμχ; 
 

 

1) Οι προϋποθέσεις που θέτει η 

Αναθέτουσα Αρχή και αφορούν 

στο είδος και στην ποιότητα του 

χαρτιού καθορίζονται στην 

τεχνική προδιαγραφή νο 8 του 

Πίνακα συμμόρφωσης τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης. 

Επομένως, ο καθορισμός της 

διάστασης του χαρτιού 

εναπόκειται στον ανάδοχο και 

δεν αποτελεί κριτήριο 

συμμόρφωσης. 
 

2) Προκύπτει από τη διακήρυξη. 
 

3) Εφόσον πρόκειται για φάκελο 
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συνεδρίου εννοείται φάκελος με 

εσωτερικό αυτί. 
 

4) Στην τεχνική προδιαγραφή νο 8 

του Πίνακα συμμόρφωσης 

τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης αναφέρεται ότι 

απαιτούνται φάκελοι που θα 

περιέχουν 2 είδη προγραμμάτων 

για 2 ημερίδες. Ως εκ τούτου, ο 

φάκελος θα πρέπει να έχει 

εκτύπωση προκειμένου να 

διακρίνονται τα δύο είδη 

προγραμμάτων.  

 

5) Προκύπτει από τη διακήρυξη. 

Video: 

1) Ενδεικτική διάρκεια video; 

 

1) 15 – 20 λεπτά 

Social Media: 

1) Αφορά μόνο τη δημιουργία και 

set up των λογαριασμών ΣΕΑΒ 

στο facebook, linkedin και twitter, 

ή και τη διαχείρισή τους; 

 

1) Σύμφωνα με την  τεχνική 

προδιαγραφή νο 11 του Πίνακα 

συμμόρφωσης τεχνικών 

προδιαγραφών της διακήρυξης 

«Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 

για την γραφιστική επιμέλεια 

ιστοσελίδων (λογότυπα, layout) 

για τις 15 επιμέρους δράσεις της 

Πράξης «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΨΗΦΙΑΚΏΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

Σ.Ε.Α.Β.». Επομένως, δεν 

απαιτείται η ανάληψη της 

διαχείρισης από τον ανάδοχο.   

Ιστοσελίδες: 

1) Αφορά μόνο το δημιουργικό 

σχεδιασμό 15 διαφορετικών 

σελίδων για τις 15 επιμέρους 

δράσεις και όχι άνοιγμα domain, 

στήσιμο site, προγραμματισμό 

κλπ; 

2) Τι αρχεία επιθυμείτε να 

παραλάβετε; 
 

 

1) Αφορά σε υλοποίηση του 

δημιουργικού σχεδιασμού στο 

υπολογιστικό σύστημα 

φιλοξενίας των ιστοσελίδων. 

2) Θα πρέπει να παραδώσετε τα 

αρχεία της γραφιστικής 

επιμέλειας (psd, ή ai στις 

διαστάσεις των site), καθώς και 

τα απαραίτητα αρχεία κώδικα 

του ιστότοπου (php ή html ή css 



 

ή jsp ή js). 
 

Τρόπος συνεργασίας μεταξύ αναδόχου 

και αναθέτουσας αρχής: 

1) Ο ανάδοχος θα λάβει πληρέστερο 

brief για το γραφιστικό σχεδιασμό 

και την παραγωγή των υλικών; 

2) Η συνεργασία για τυχόν 

αλλαγές/διορθώσεις θα γίνεται 

μέσω email, συναντήσεων και 

τηλεφωνικής επικοινωνίας; 

3) Πόσες δημιουργικές προτάσεις 

αναμένετε να λάβετε; 

4) Το περιεχόμενο των εφαρμογών 

θα δοθεί από το ξεκίνημα της 

συνεργασίας; 

 

 

 

1) Όχι 

 

2) Προβλέπεται στην παράγραφο 

20  «Διαδικασία 

Παρακολούθησης και 

Παραλαβής» της διακήρυξης. 

3) Δεν απαιτείται από τη 

διακήρυξη. 

4)  Ναι  

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΕΜΠ 

 

 

 

                                                          ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΜΑΥΡΑΚΟΣ 
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