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ΠΡΟΣ 

PlanTech ΕΠΕ 
 

Κοιν.  
Ως πίνακας αποδεκτών 

 
 
Θέµα: Απάντηση σε ερώτηµα που αφορά την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού µε 
αντικείµενο Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα στο Πλαίσιο του Έργου: “Cross-
border Network for the Promotion of Wine Products" µε το ακρωνύµιο “WINE-
NET" 
 
 
Αγαπητοί / ες   κύριοι / ες, 
σε συνέχεια του από 17.09.2012 ερωτήµατος της  PlanTech ΕΠΕ, το οποίο 
υποβλήθηκε εγγράφως στην υπηρεσία µας την ίδια ηµέρα, σας αποστέλλουµε τις 
σχετικές διευκρινήσεις. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 1 
Γίνεται αποδεκτή η συµµετοχή στο διαγωνισµό φορέων που έχουν ως Υπεύθυνο 
έργου και Αναπληρωτή Υπεύθυνο έργου µε οποιοδήποτε Πανεπιστηµιακό Πτυχίο; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Για την απόδειξη της επαγγελµατικής επάρκειας τόσο του υπευθύνου έργου όσο και 
του αναπληρωτή του, απαιτείται οποιοδήποτε πανεπιστηµιακό δίπλωµα σε έναν από 
τους ακόλουθους τοµείς: οικονοµίας, management, διεθνών σχέσεων ή 
επικοινωνίας, όπως αναφέρεται στη σελ 22 και 23, παρ. Β.1.1.2 της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 2 
∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν µεταλυκειακές σπουδές στην «Οργάνωση Συνεδρίων» 
πως καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση; 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σχετικά µε την επαγγελµατική επάρκεια της οµάδας έργου όπως περιγράφεται στη 
σελ 23, παρ. Β.1.1.2 της παρούσας διακήρυξης απαιτούνται:  
«Κατ’ ελάχιστον µεταλυκειακές σπουδές (πτυχίο ΙΕΚ για παράδειγµα) σε αντικείµενα 
συναφή µε το προκηρυσσόµενο έργο (ΜΜΕ και επικοινωνία, οργάνωση συνεδρίων, 
σχεδιασµός ιστοσελίδων, σχεδιασµός εντύπων κλπ..). 



∆εν προκύπτει από την υπάρχουσα προκήρυξη πως είναι απαραίτητο ή απαιτητό, να 
κατέχουν αθροιστικά και σωρευτικά τα µέλη της οµάδας έργου όλα τα παραπάνω. 
Αρκεί ένας από τους προαναφερόµενους τοµείς οι οποίοι αναφέρονται ενδεικτικά, 
λόγω της συνάφειάς τους µε τα ζητούµενα προς υλοποίηση παραδοτέα. 

 
 
 
 

 Ο Προϊστάµενος ∆/νσης 

 

 

 

Αθανάσιος Καλογήρου 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (µε ηλεκτρονική αλληλογραφία) 
1. AV Map (chartidou@avmap.gr) 
2. Kotsis Travel Servises (info@kotsistravel.gr) 
3. Comitech (cglaros@comitech.gr) 
4. Next – Com (nthomos@nextcom.gr) 
5. Red –Comm (stet@red-comm.gr) 
6. Orange (info@orangeadv.gr) 

 


