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Αθήνα,30.07.2015 

ΑΠ: 10013 /15 

 

Θέμα: Διευκρίνιση επί της υπ’αρ. 24/2015 Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη 

Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο ‘’Οργάνωση εκδηλώσεων για την αγορά της Γαλλίας 

για την προώθηση των ευρύαλων μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας’’ στο πλαίσιο του 

συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013 

Προγράμματος Προώθησης ευρύαλων μεσογειακών ειδών (τσιπούρα-λαβράκι 

ιχθυοκαλλιέργειας) που υλοποιεί η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 

Α.Ε.», ανώτατου συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων ευρώ 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

Ερώτημα: 

Στην Τεχνική Περιγραφή του έργου και συγκεκριμένα στο έργο του αναδόχου στο πρώτο bullet 

αναφέρεται ότι «Ο σχεδιασμός και η διοργάνωση-υλοποίηση στην Γαλλία: δύο εκδηλώσεων για 

ενημέρωση των Γάλλων δημοσιογράφων γεύσης και υγείας & μίας εκδήλωσης σε επαγγελματίες 

αγοραστές». Ορίζονται οι επαγγελματίες αγοραστές βάσει πλάνου ή είναι απόφαση του αναδόχου 

να τους προσδιορίσει? 

 

Απάντηση: 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσδιορίσει τους  Γάλλους δημοσιογράφους γεύσης & υγείας και 
τους επαγγελματίες αγοραστές που θα προσκληθούν στις εκδηλώσεις.  
 
 

Ερώτημα: 

Στην Τεχνική Περιγραφή του έργου και συγκεκριμένα στο έργο του αναδόχου στο δεύτερο bullet 

αναφέρεται ότι «Ο σχεδιασμός και η διοργάνωση-ενός τετραημέρου ενημερωτικού ταξιδίου στην 

Ελλάδα 10 Γάλλων δημοσιογράφων (γεύσης και υγείας) και ενδεχομένως και άλλου θεματικού 

τομέα που θα συμβάλει στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού της Γαλλίας». Ορίζεται βάσει 

πλάνου ποιος άλλος θεματικός τομέας θα μπορούσε να είναι η βάση πρόσκλησης Γάλλων 

δημοσιογράφων στο ενημερωτικό ταξίδι στην Ελλάδα ή είναι απόφαση του αναδόχου να το 

προσδιορίσει? 

 
Απάντηση: 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα αποφασίσει εάν θα προσδιορίσει και κάποιον άλλο θεματικό τομέα ο 
οποίος τεκμηριωμένα θα μπορούσε να συμβάλει στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού της 
Γαλλίας.  
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Ερώτημα: 

Στην Τεχνική Περιγραφή του έργου και συγκεκριμένα στις Εκδηλώσεις  αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος 

θα προτείνει και θα υλοποιήσει στη Γαλλία δύο προωθητικές-ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους 

δημοσιογράφους γεύσης και υγείας & μία εκδήλωση σε επαγγελματίες αγοραστές. Ορίζονται 

κάπου οι πόλεις που πρόκειται να διεξαχθεί η δράση ενημέρωσης των Γάλλων δημοσιογράφων? 

 
Απάντηση: 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα προτείνει πόλη ή πόλεις στη Γάλλια  στις  οποίες θα μπορούσαν να  
πραγματοποιηθούν οι Εκδηλώσεις.  
 

 

 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή 

 

 

 


