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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων στον  ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό: «Αξιοποίηση 
καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ για την ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού πλούτου των 
Χανίων», (Διακήρυξη 59772 / 17-12-2019, ΑΔΑΜ: 20PROC006129319 2020-01-02, Α/Α 
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 83028)

Στην αναλυτική διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC006129319 2020-01-02, καταχωρηθείσα στο ΕΣΗΔΗΣ 

με συστημικό αριθμό: 83028 (Διακήρυξη 59772 / 17-12-2019) παρέχονται οι εξής διευκρινήσεις:

1. Σχετικά με τον Πίνακα της Ενότητας 12 των Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο «Λίστα Σημείων 
Ενδιαφέροντος» (σελ.106-115), γίνεται αναφορά των κατηγοριών των σημείων ενδιαφέροντος του 
συνόλου των Δήμων. 

Διευκρινίζεται ότι τα σημεία θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (σε συνεργασία με τους 

αντίστοιχούς εκπροσώπους του κάθε Δήμου)

2. Στη σελίδα 20 των Τεχνικών Προδιαγραφών: 
« …Εναέρια βιντεοσκόπηση - φωτογράφιση (έως ένα (1) λεπτό) 
Για πέντε (5) σημεία ανά δήμο θα γίνει εναέρια βιντεοσκόπηση. Η βιντεοσκόπηση θα είναι ανάλυσης 
κατ’ ελάχιστο 4Κ (ultra HD) ή 360 μοιρών με ανάλυση κατ’ ελάχιστο 6000x3000 εικονοστοιχεία 
(Pixels). Το βίντεο θα επεξεργασθεί καταλλήλως. Κατά την διάρκεια της βιντεοσκόπησης θα γίνει, 
επιπλέον, λήψη τουλάχιστον 5 εναέριων φωτογραφιών ανάλυσης κατ’ ελάχιστο 4Κ. ….»

Διευκρινίζεται ότι τα σημεία θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή (σε συνεργασία με τους 

αντίστοιχούς εκπροσώπους του κάθε Δήμου)

3. Στη σελίδα 51 των Τεχνικών Προδιαγραφών -  6.8.4 Ενημερωτικό φυλλάδιο αναφέρεται ότι η 
διάσταση του ενημερωτικού φυλλαδίου θα έχει εξής χαρακτηριστικά: 

  • 4σελιδο (διάστασης Α4) 
  • Έγχρωμη εκτύπωση διπλής όψεως 
  • Δίγλωσσο (ελληνικά, αγγλικά) 
  • Ποσότητα: 35.000 Αντίτυπα (5.000 ανά δήμο)
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Διευκρινίζεται ότι:
α) το ενημερωτικό φυλλάδιο θα έχει διάσταση ολοκληρωμένου εντύπου Α4 (δηλαδή περίπου 4xA5) 

έγχρωμα δίπτυχα φυλλάδια (διπλωμένα)

β) το βάρους του χαρτιού θα είναι  τουλάχιστον 150γρ., τύπου velvet

γ) πρόκειται για 1 φυλλάδιο δίγλωσσο (εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, 1 σελίδα ελληνικά και 1

αγγλικά)

4. Στη σελίδα 51 των Τεχνικών Προδιαγραφών αναφέρεται ότι: «Τα κείμενα στα banners θα
είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και θα είναι παρόμοια με αυτά της αφίσας.».

Διευκρινίζεται ότι τα κείμενα θα προταθούν από τον ανάδοχο και θα επιλεχθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή.

5. Στη σελίδα 51 των Τεχνικών Προδιαγραφών αναφέρεται ότι «Η αφίσα θα εκτυπωθεί στην
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Τα τελικά αρχεία θα πρέπει να παραδοθούν και ηλεκτρονικά σε 
μορφή που να επιδέχεται τροποποιήσεις στο περιεχόμενο.».

Διευκρινίζεται ότι η μακέτα θα είναι 1.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ Δ/ΝΣΗς 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΟΡΓΆΝΩΣΗς ΚΑΙ 
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