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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

 
 

Αριθμός Συνεδρίασης :  11 / 08.04.2020 
 
 
Αριθμός Απόφασης:   37 / 2020 

 
ΘΕΜΑ:  « Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2651/30-3-2020 διακήρυξης 
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο ¨ Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1 , 2.3.2 και 5.3.1 για την 
υλοποίηση του έργου ¨Promote tourism and Culture through the water /To Cultur  στα 
πλαίσια του προγράμματος INTERREG IRA CBC Greece –Republic of North Macedonia 
2014-2020»  

 
     Στο Σιδηρόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 8η του μηνός Απριλίου του 
έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00' π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σιντικής κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2749/7.04.2020 
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

     Λόγω έκτακτης κατάστασης λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της μετάδοσης του 
κορωνοϊού η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 
της ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020. Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 
"Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 , 
η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ Α΄και 
Β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, 
μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 
67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με 
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.  

     Στην πρόσκληση που έλαβαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρθηκε ο λόγος 
σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης, ως εξής:  
     «Ο λόγος της κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι ότι την Παρασκευή λήγει η 
καταληκτική ημερομηνία προσφορών για το έργο ¨ Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1 , 2.3.2 
και 5.3.1 για την υλοποίηση του έργου ¨Promote tourism and Culture through the water 
/To Cultur  στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IRA CBC Greece –Republic of North 
Macedonia 2014-2020» και πρέπει να δοθούν έγκαιρα απαντήσεις στα ερωτήματα που 
έχουν τεθεί από τον ανάδοχο.  
Η 7η αναμόρφωση είναι επείγουσα λόγω δαπανών που είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου» 
      

Άρχισε η συνεδρίαση αφού το σώμα βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, με την παρουσία έξι 
(6) μελών και την απουσία ενός (1) μέλους , ήτοι:   

 
                      Παρόντα μέλη                                               Απόντα μέλη 

   Δομουχτσίδης Φώτιος                               Δήμου Ιωάννης                
   Σαββίδης Παναγιώτης                                 

Ιντζές Νικόλαος           
   Κορωνίδης Παύλος       
   Νικηφόρου Κωνσταντίνος 
   Ραβανίδης Χρήστος                                       
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       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Καλοπούλου Ευαγγελία.  

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. 
πρωτ: 2703/3-4-2020 επιστολή της εταιρείας ¨PLANO2 Consulting ¨ με την οποία ζητείται 
παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 2651/30-03-2020 διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού.  
Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στο από 7-4-2020 απαντητικό έγγραφο του κ. 
Γρηγοριάδη Νικόλαου , υπαλλήλου του Δήμου ο οποίος συνέταξε τη μελέτη του 
διαγωνισμού το οποίο ανέγνωσε στα μέλη και αυτοτελώς παρατίθεται ως ακολούθως : 
 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου, ως συντάξας της μελέτης, έχω να σας αναφέρω 

τα κάτωθι: 
 
Στην παράγραφο 2.2.5 της διακήρυξης «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και ειδικότερα 

στο σκέλος της απαίτησης της τεχνικής επάρκειας με την οποία ζητούνται, από τους υποψηφίους 
αναδόχους, να έχουν υλοποιήσει 2 τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενα έργα υποστήριξης, 
σχεδιασμού, προβολής, δημοσιότητας και επικοινωνίας, που να αφορούν την διασυνοριακή περιοχή 
Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.  

Με βάση το έγγραφο «Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 1», που 
έχει εκδώσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» και ειδικότερα στην ενότητα 9 «Εντοπισμός υπονοιών απάτης», σημείο «Νοθευμένες 
προδιαγραφές» (βλ. Σελίδα 16) αναφέρονται ενδεικτικές περιπτώσεις διαδικασιών επιλογής που δεν 
πρέπει να εμπεριέχονται στις διακηρύξεις διαγωνισμών και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
το στάδιο της αξιολόγησης κριτηρίων. Ειδικότερα η περίπτωση Γ αναφέρει ότι «περιοριστικοί όροι 
εμπειρίας, όπως ειδική αναφορά σε εμπειρία διαχείρισης και υλοποίησης αξιολόγηση έργων, σε 
συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πχ. Ελλάδα-Ιταλία ή Ελλάδα-Βουλγαρία δεν είναι 
επιτρεπτή. Ο δικαιούχος Θα πρέπει να κάνει πάντοτε αναφορά γενικώς σε Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή ΕΣΠΑ». Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην εν λόγω 
διακήρυξη, αλλά και στην μελέτη ζητείται «τουλάχιστον δυο (2) συγχρηματοδοτούμενα έργα να 
αφορούν τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας -Βόρεια Μακεδονίας» παρακαλώ, σύμφωνα και με τις 
οδηγίες της Ε.Υ.Δ. η αναφορά σε συγκεκριμένα έργα να μην προαπαιτούμενο συμμετοχής  στον εν 
λόγο διαγωνισμό. 

 
Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που ζητούνται, σχετικά με το σκέλος της απαίτησης της τεχνικής 

επάρκειας με την οποία ζητούνται: «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν υλοποιήσει, 
ως Κύριοι Ανάδοχοι, τουλάχιστον δέκα (10) αντίστοιχα έργα που να αφορούν σε υποστήριξη, 
σχεδιασμό, προβολή, δημοσιότητα και επικοινωνία, εκ των οποίων πέντε (5) να είναι 
συγχρηματοδοτούμενα» να διευκρινιστεί ότι η διακήρυξη αφορά σε ολοκληρωμένα έργα. 

 
 
 
Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που ζητούνται, σχετικά με το σκέλος της απαίτησης της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας, της εν λόγω διακήρυξης και ειδικότερα στην Ενότητα «Τεχνική 
επάρκεια» αναφέρεται η απαιτούμενη εμπειρία και τα προσόντα του Υπεύθυνου Έργου, ήτοι: 
«πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση κοινωνικές επιστήμες, ή κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο συναφή με το έργο (ενδεικτικά την 
επικοινωνία/μάρκετινγκ/ δημοσιογραφία/ διεθνών σπουδών) να διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή 
(10ετή) εμπειρία σε συναφή με το έργο αντικείμενα και να έχει συμμετάσχει ως Υπεύθυνος Έργου 
στην υλοποίηση τουλάχιστον 10 αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων έργων» η απάντηση είναι η 
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εξής: «Το εν λόγω έργο εστιάζει σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού. Κατά την κρίση της 
αναθέτουσας αρχής, για τη θέση του project manager απαιτείται εμπειρία η οποία δεν άπτεται μόνο 
της διαχείρισης του έργου αλλά ζητείται και συνάφεια με το αντικείμενο του έργου.  Οι σπουδές 
κοινωνικών επιστημών κατ' εξοχήν διασφαλίζουν την ικανότητα ενός project manager να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός έργου που σχετίζεται με τον τουρισμό και τον πολιτισμό». 

 
Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που ζητούνται, σχετικά με το σκέλος της απαίτησης της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας, της εν λόγω διακήρυξης και ειδικότερα στην Ενότητα «Τεχνική 
επάρκεια» αναφέρεται η απαιτούμενη εμπειρία και τα προσόντα του Μέλους ΟΕ, υπεύθυνος 
διασφάλισης ποιότητας, ήτοι: «πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο τις 
οικονομικές/ πολιτικές επιστήμες» η απάντηση είναι η εξής: «Για τη διασφάλιση της ποιότητας ενός 
έργου, που σχετίζεται με τον πολιτισμό (τουρισμό και τον πολιτισμό), πρώτιστη σημασία έχει η 
ικανότητα σε βάθος κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του έργου. Κατά την κρίση της αναθέτουσας 
αρχής, για έργο με έμφαση στον πολιτισμό (τουρισμό και τον πολιτισμό)  ο κάτοχος πτυχίου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές/πολιτικές επιστήμες/κοινωνικές 
επιστήμες κρίνεται ο πλέον κατάλληλος». 

 
Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που ζητούνται, σχετικά με το σκέλος της απαίτησης της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας, της εν λόγω διακήρυξης και ειδικότερα στην Ενότητα «Τεχνική 
επάρκεια» αναφέρεται η απαιτούμενη εμπειρία και τα προσόντα του Μέλους ΟΕ, υπεύθυνος media, 
ήτοι: «πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές/ πολιτικές επιστήμες» η 
απάντηση είναι η εξής: «Τα τμήματα δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, ως το πιο 
συναφές επιστημονικό πεδίο με τα καθήκοντα της θέσης, εντάσσονται κατά κανόνα σε αντίστοιχες 
σχολές (πχ Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ., Τμήμα Επικοινωνίας, 
Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κλπ.) και ως εκ τούτου, 
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, προκύπτει η σχετική απαίτηση». 

 
Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που ζητούνται, σχετικά με το σκέλος της απαίτησης της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας, της εν λόγω διακήρυξης και ειδικότερα στην Ενότητα «Τεχνική 
επάρκεια»  αναφέρεται η απαιτούμενη εμπειρία και τα προσόντα του Μέλους ΟΕ, υπεύθυνος 
οπτικοακουστικών παραγωγών, ήτοι: «πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπaίδευσης με αντικείμενο την 
πληροφορική /web design/development» η απάντηση είναι η εξής: «Η απαίτηση περί πτυχιούχου 
επιστημονικού πεδίου αντίστοιχου με τα καθήκοντα του συγκεκριμένου μέλους της ομάδας έργου 
αποτελεί για την αναθέτουσα αρχή ουσιώδη παράμετρο». 

 

Μετά την ανάγνωση του απαντητικού εγγράφου του κ. Γρηγοριάδη, ο κ. Δήμαρχος είπε ότι 
απαντώνται πλήρως τα ερωτήματα που τέθηκαν  στη με αριθμ. πρωτ: 2703/3-4-2020 
επιστολή της εταιρείας ¨PLANO2 Consulting ¨.  

Ακολούθως ανέγνωσε στο σώμα  το άρθρο 2.1.3 της διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται : 

 
2.1.3 Παροχή Διευκρινήσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 
6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν 
εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 

Μετά τα παραπάνω πρότεινε στα μέλη την έγκριση του απαντητικού εγγράφου που 
συντάχθηκε από τον κ. Γρηγοριάδη Νικόλαο σε απάντηση των ερωτημάτων που τέθηκαν 
με το με αριθμ. πρωτ: 2703/3-4-2020 έγγραφο της εταιρείας ¨PLANO2 Consulting ¨ και 
την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της με αριθμ. 2651/30-
03-2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη 15-4-2020 και ώρα 
12:00.   
 
 
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

1. τη με αριθμ. πρωτ: 2703/3-4-2020 επιστολή της εταιρείας ¨PLANO2 Consulting ¨ 
2. την υπ’ αριθμ. 2651/30-03-2020 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο 

¨ Υλοποίηση παραδοτέων 2.3.1 , 2.3.2 και 5.3.1 για την υλοποίηση του 
έργου ¨Promote tourism and Culture through the water /To Cultur  στα 
πλαίσια του προγράμματος INTERREG IRA CBC Greece –Republic of North 
Macedonia 2014-2020». 

3. Το Δ.Υ/7-4-2020 απαντητικό έγγραφο  του υπαλλήλου του Δήμου κ. Γρηγοριάδη 
Νικόαλου, μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ομόφωνα 

 

 Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του  
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο « Υλοποίηση  παραδοτέων 2.3.1, 2.3.2 και 5.3.1 
για την υλοποίηση του έργου  “Promote tourism and Culture through the water /To 
Culter,  στα πλαίσια του  προγράμματος INTERREG IPA CBC Greece – Republic of 
North Macedonia  2014- 2020», μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη 16-04-2020 και ώρα 
12:00 .  

 

 Συναινεί στις διευκρινίσεις που δόθηκαν με το Δ.Υ/7-4-2020 απαντητικό έγγραφο 
του υπαλλήλου του Δήμου κ. Γρηγοριάδη Νικόλαου στα ερωτήματα που τέθηκαν με 
το με αριθμ. πρωτ: 2703/3-4-2020 έγγραφο της εταιρείας ¨PLANO2 Consulting¨ 
και συγκεκριμένα :  

 

Στην παράγραφο 2.2.5 της διακήρυξης «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» και ειδικότερα 
στο σκέλος της απαίτησης της τεχνικής επάρκειας με την οποία ζητούνται, από τους υποψηφίους 
αναδόχους, να έχουν υλοποιήσει 2 τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενα έργα υποστήριξης, 
σχεδιασμού, προβολής, δημοσιότητας και επικοινωνίας, που να αφορούν την διασυνοριακή περιοχή 
Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας.  

Με βάση το έγγραφο «Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων Ε.Τ.Π.Α Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 1», που 
έχει εκδώσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» και ειδικότερα στην ενότητα 9 «Εντοπισμός υπονοιών απάτης», σημείο «Νοθευμένες 
προδιαγραφές» (βλ. Σελίδα 16) αναφέρονται ενδεικτικές περιπτώσεις διαδικασιών επιλογής που δεν 
πρέπει να εμπεριέχονται στις διακηρύξεις διαγωνισμών και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά 
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το στάδιο της αξιολόγησης κριτηρίων. Ειδικότερα η περίπτωση Γ αναφέρει ότι «περιοριστικοί όροι 
εμπειρίας, όπως ειδική αναφορά σε εμπειρία διαχείρισης και υλοποίησης αξιολόγηση έργων, σε 
συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πχ. Ελλάδα-Ιταλία ή Ελλάδα-Βουλγαρία δεν είναι 
επιτρεπτή. Ο δικαιούχος Θα πρέπει να κάνει πάντοτε αναφορά γενικώς σε Ευρωπαϊκά 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή ΕΣΠΑ». Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην εν λόγω 
διακήρυξη, αλλά και στην μελέτη ζητείται «τουλάχιστον δυο (2) συγχρηματοδοτούμενα έργα να 
αφορούν τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας -Βόρεια Μακεδονίας» παρακαλώ, σύμφωνα και με τις 
οδηγίες της Ε.Υ.Δ. η αναφορά σε συγκεκριμένα έργα να μην προαπαιτούμενο συμμετοχής  στον εν 
λόγο διαγωνισμό. 

 
Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που ζητούνται, σχετικά με το σκέλος της απαίτησης της τεχνικής 

επάρκειας με την οποία ζητούνται: «Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν υλοποιήσει, 
ως Κύριοι Ανάδοχοι, τουλάχιστον δέκα (10) αντίστοιχα έργα που να αφορούν σε υποστήριξη, 
σχεδιασμό, προβολή, δημοσιότητα και επικοινωνία, εκ των οποίων πέντε (5) να είναι 
συγχρηματοδοτούμενα» να διευκρινιστεί ότι η διακήρυξη αφορά σε ολοκληρωμένα έργα. 

 
Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που ζητούνται, σχετικά με το σκέλος της απαίτησης της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας, της εν λόγω διακήρυξης και ειδικότερα στην Ενότητα «Τεχνική 
επάρκεια» αναφέρεται η απαιτούμενη εμπειρία και τα προσόντα του Υπεύθυνου Έργου, ήτοι: 
«πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κατεύθυνση κοινωνικές επιστήμες, ή κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αντικείμενο συναφή με το έργο (ενδεικτικά την 
επικοινωνία/μάρκετινγκ/ δημοσιογραφία/ διεθνών σπουδών) να διαθέτει τουλάχιστον δεκαετή 
(10ετή) εμπειρία σε συναφή με το έργο αντικείμενα και να έχει συμμετάσχει ως Υπεύθυνος Έργου 
στην υλοποίηση τουλάχιστον 10 αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων έργων» η απάντηση είναι η 
εξής: «Το εν λόγω έργο εστιάζει σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού. Κατά την κρίση της 
αναθέτουσας αρχής, για τη θέση του project manager απαιτείται εμπειρία η οποία δεν άπτεται μόνο 
της διαχείρισης του έργου αλλά ζητείται και συνάφεια με το αντικείμενο του έργου.  Οι σπουδές 
κοινωνικών επιστημών κατ' εξοχήν διασφαλίζουν την ικανότητα ενός project manager να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός έργου που σχετίζεται με τον τουρισμό και τον πολιτισμό». 

 
Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που ζητούνται, σχετικά με το σκέλος της απαίτησης της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας, της εν λόγω διακήρυξης και ειδικότερα στην Ενότητα «Τεχνική 
επάρκεια» αναφέρεται η απαιτούμενη εμπειρία και τα προσόντα του Μέλους ΟΕ, υπεύθυνος 
διασφάλισης ποιότητας, ήτοι: «πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο τις 
οικονομικές/ πολιτικές επιστήμες» η απάντηση είναι η εξής: «Για τη διασφάλιση της ποιότητας ενός 
έργου, που σχετίζεται με τον πολιτισμό (τουρισμό και τον πολιτισμό), πρώτιστη σημασία έχει η 
ικανότητα σε βάθος κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων του έργου. Κατά την κρίση της αναθέτουσας 
αρχής, για έργο με έμφαση στον πολιτισμό (τουρισμό και τον πολιτισμό)  ο κάτοχος πτυχίου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές/πολιτικές επιστήμες/κοινωνικές 
επιστήμες κρίνεται ο πλέον κατάλληλος». 

 
Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που ζητούνται, σχετικά με το σκέλος της απαίτησης της τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας, της εν λόγω διακήρυξης και ειδικότερα στην Ενότητα «Τεχνική 
επάρκεια» αναφέρεται η απαιτούμενη εμπειρία και τα προσόντα του Μέλους ΟΕ, υπεύθυνος media, 
ήτοι: «πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικονομικές/ πολιτικές επιστήμες» η 
απάντηση είναι η εξής: «Τα τμήματα δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης, ως το πιο 
συναφές επιστημονικό πεδίο με τα καθήκοντα της θέσης, εντάσσονται κατά κανόνα σε αντίστοιχες 
σχολές (πχ Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ., Τμήμα Επικοινωνίας, 
Μέσων & Πολιτισμού Παντείου Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κλπ.) και ως εκ τούτου, 
κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, προκύπτει η σχετική απαίτηση». 
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Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που ζητούνται, σχετικά με το σκέλος της απαίτησης της τεχνικής 
και επαγγελματικής ικανότητας, της εν λόγω διακήρυξης και ειδικότερα στην Ενότητα «Τεχνική 
επάρκεια»  αναφέρεται η απαιτούμενη εμπειρία και τα προσόντα του Μέλους ΟΕ, υπεύθυνος 
οπτικοακουστικών παραγωγών, ήτοι: «πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπaίδευσης με αντικείμενο την 
πληροφορική /web design/development» η απάντηση είναι η εξής: «Η απαίτηση περί πτυχιούχου 
επιστημονικού πεδίου αντίστοιχου με τα καθήκοντα του συγκεκριμένου μέλους της ομάδας έργου 
αποτελεί για την αναθέτουσα αρχή ουσιώδη παράμετρο». 
 

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2020.  

   Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

     Ο Πρόεδρος                                   Τα μέλη 
      (υπογραφή)                              (υπογραφές) 

 

 

                 Ακριβές απόσπασμα 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                          Φώτιος Δομουχτσίδης 


