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ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 1: 
Η παραπομπή σε παράγραφο και σελίδα της διακήρυξης είναι προφανώς 
εσφαλμένη. Σε κάθε περίπτωση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
απαιτείται για υποψήφια Ένωση ή Κοινοπραξία, προκειμένου να 
υπογράψει τα σχετικά έγγραφα ο κοινός εκπρόσωπος (παρ. 2 του άρθρου 
8 της Διακήρυξης). Κατά τα λοιπά, η εγκυρότητα της εξουσιοδότησης 
κρίνεται κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού βάσει των απαιτήσεων της 
Διακήρυξης και των προσκομιζομένων νομιμοποιητικών εγγράφων. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
(2) Σχετικά με τις τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας, 
καταρχήν απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση περί τροποποιήσεων από την 
αρμόδια Αρχή. Σε περίπτωση προσκόμισης του ισχύοντος 
κωδικοποιημένου καταστατικού, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι 
τροποποιήσεις, θεωρημένου από την αρμόδια Αρχή, δεν απαιτείται να 
προσκομιστούν τα ΦΕΚ δημοσίευσης των τροποποιήσεων. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 



Η υποκατάσταση του Αναδόχου μπορεί να εξετασθεί ως ενδεχόμενο μόνο 
εάν μεσολαβήσουν απρόβλεπτα και ακραία γεγονότα που καθιστούν 
αδύνατη τη συνέχιση της υλοποίησης της σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, υπόκειται στην έγκριση της 
Διαχειριστικής Αρχής. Συνεπώς η απάντηση στο ερώτημα όπως τίθεται 
είναι αρνητική. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
Τα ερωτήματα που θέτει ο ενδιαφερόμενος δεν αφορούν στην προκήρυξη 
του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Οι προϋποθέσεις χρηματοπιστωτικής 
κατάστασης αναφέρονται με σαφήνεια στην παράγραφο 4.1 του άρθρου 9. 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
Η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων DVD είναι καταρχήν υποχρέωση 
του Αναδόχου, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο Παράρτημα Α της 
Διακήρυξης. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων 
πρέπει να περιγραφούν από τους υποψηφίους στην προσφορά τους. Η 
διαδικασία αντικατάστασης προβλέπεται μόνο εάν είναι τεχνικά 
ανέφικτη η αποκατάσταση του προβλήματος. Ο χρονικός ορίζοντας 
αντικατάστασης υπολογίζεται στις 5 ημέρες. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
Η εξασφάλιση της συμβατότητας του ψηφιακού υλικού με το Server μέσω 
των κατάλληλων μετατροπών format που θα απαιτηθούν είναι ευθύνη 
του Αναδόχου. 



 
ΕΡΩΤΗΣΗ 7: 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 7: 
Εάν οι υπότιτλοι δεν είναι hardcoded/embedded στο DVD θα πρέπει είτε 
να ανασυρθούν και να προσαρμοστούν από τον Ανάδοχο από το ίδιο το 
DVD (αν διαθέτει επιλογή υποτίτλων) είτε να ενσωματωθούν και να 
πατηθούν από τον Ανάδοχο, μετά από κατάλληλη επεξεργασία. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 8: 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 8: 
Ο εξοπλισμός και οι χώροι του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμοι 2 μέρες πριν την 
έναρξη της διοργάνωσης για τις απαραίτητες προετοιμασίες του 
Αναδόχου. 
 


