
1Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
 
 
Από ενδιαφερόμενο, μας ζητήθηκαν οι παρακάτω διευκρινίσεις σχετικά με το Τμήμα 
Ι ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ του διαγωνισμού 2/2011 για 
την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ, ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ FILM MARKET, ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 52ΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 4 –13.11.2011 
 

Λαμβάνοντας υπόψη μας την διακήρυξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού 2/2011 «για την 
παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και έκδοσης έντυπου υλικού, υποτιτλισμού 
ταινιών/υποστήριξης film market, για την διοργάνωση νέων προγραμμάτων-
παράλληλων εκδηλώσεων και αναπτυξιακών δράσεων του 52ου Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 4-13/11/2011» έχουμε να σας υποβάλλουμε ερωτήσεις 
στις οποίες θα θέλαμε τις διευκρινιστικές απαντήσεις σας: 

1. Οι προσκλήσεις προβολών έχουν εκτύπωση Α όψης ή Α+Β; 
2. Οι προσκλήσεις προβολών που στο σύνολο είναι 20.000 τεμάχια είναι 1 είδος ή 

περισσότερα (διαφορετικές προσκλήσεις); Αν είναι διαφορετικές προσκλήσεις 
και αφορούν περισσότερα είδη, πόσα είδη είναι και σε ποια ποσότητα 
εκτυπώνεται το κάθε είδος; Αν είναι διαφορετικές προσκλήσεις και αφορούν 
περισσότερα είδη, η εντολή εκτύπωσης θα δοθεί από εσάς για όλα τα είδη 
ταυτόχρονα ή σταδιακά ανά είδος; 

3. Σε σχέση με την Εφημερίδα Πρώτο Πλάνο, τι ώρα θα παραδίδεται το 
προηγούμενο βράδυ το αρχείο, μιας και ζητάτε συγκεκριμένη ώρα παράδοσης 
των εφημερίδων; 

4. Ο προγραμματισμός παραγωγής της εφημερίδας (ποιες ημέρες θα πρέπει να 
παραδίδεται φύλλο) πότε θα είναι γνωστός στον ανάδοχο; 

5. Τι σημαίνει μετώπη (στα banners); Τι σημαίνει κάτω επιφάνεια (στα banners); 
6. Η εκτύπωση σε KFIX αφορά ένα (1) τεμάχιο; 
7. Το κόστος των banners πρέπει να περιλαμβάνει και την τοποθέτηση; Αν 

χρειάζεται τοποθέτηση: Υπάρχουν banners που για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή 
τους χρειάζεται η κατασκευή τελάρου; Υπάρχουν σημεία εγκατάστασης με ύψος 
άνω των 4 μέτρων από το έδαφος; Πως υπολογίζεται να γίνει η τοποθέτηση στη 
στρογγυλή κολώνα; Υπάρχουν σημεία στήριξης; 

Σε σχέση με τις παραπάνω ερωτήσεις, γίνονται γνωστά τα εξής: 

1: Οι προσκλήσεις προβολών έχουν εκτύπωση Α όψης, περφορέ και διπλή 
αρίθμηση. 

 

 

 



2: Οι προσκλήσεις προβολών είναι 2 διαφορετικών ειδών, 10.000 τεμάχια  το 
κάθε είδος. Η εντολή  εκτύπωσης θα δοθεί ταυτόχρονα  και για τα δυο. 

3: Το αρχείο της Εφημερίδα Πρώτο Πλάνο θα παραδίδεται στις 18.00 το 
απόγευμα την προηγούμενη μέρα. 

4: Ο προγραμματισμός παραγωγής της εφημερίδας θα είναι γνωστός στον 
ανάδοχο 2 ημέρες πριν την έναρξη του Φεστιβάλ. 

5: Πρόκειται για Banners που τοποθετούνται στο περίπτερο του γραφείου 
υποδοχής του αεροδρομίου και η μετώπη βρίσκεται στην πρόσοψη του 
περιπτέρου πάνω από το γραφείο και η κάτω επιφάνεια βρίσκεται στην 
πρόσοψη του περιπτέρου κάτω από το γραφείο (θα δοθούν λεπτομερείς 
οδηγίες από το επιτελείο του Φεστιβάλ πριν την εκτύπωση). 

6:  Η εκτύπωση σε KFIX αφορά 2 τεμάχια όπως αναφέρει και η διακήρυξη 
(συνεντεύξεις τύπου και masterclasses). 

7: Όπως προκύπτει σαφώς και από τη Διακήρυξη, στις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνει ο ανάδοχος με την προσφορά του περιλαμβάνεται και η 
τοποθέτηση των banners. Δεν υπάρχουν banners που για να ολοκληρωθεί η 
εφαρμογή τους χρειάζεται η κατασκευή τελάρου. Υπάρχουν σημεία 
εγκατάστασης με ύψος άνω των 4 μέτρων από το έδαφος. Στις στρογγυλές 
κολώνες του αεροδρομίου δεν υπάρχουν σημεία στήριξης και το Banner 
αγκαλιάζει όλη την κολώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


