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Παρακαλούµε βρείτε τις απαντήσεις στα ερωτήµατα που τέθηκαν στο 

πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο µητρώο 

παροχών υπηρεσιών για την µίσθωση τηλεοπτικών συνεργείων. Επίσης σας 

ενηµερώνουµε πως υπάρχει νεώτερη έκδοση (v 1.1) των Τεχνικών 

προδιαγραφών του µητρώου. Η νεώτερη αυτή έκδοση διασαφηνίζει τις 

τεχνικές προδιαγραφές των συνεργείων υψηλών απαιτήσεων. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Σελ. 3 από 27 παρ. (X) αναφέρετε ότι θα πρέπει να 

παρέχονται σαφείς και αναλυτικές απαντήσεις που περιγράφονται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ. Όµως στην Σελ. 9 από 27 ζητούνται αναλυτικές απαντήσεις 

που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ. Παρακαλούµε να διευκρινιστεί το 

παράρτηµα στο οποίο πρέπει να γίνει η απάντηση και απόδοση σαφών 

διευκρινήσεων.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η παραποµπή στο «Παράρτηµα ΙΙ», στην σελ. 9, παράγραφο 

x. της πρόσκλησης ενδιαφέροντος αποτελεί τυπογραφικό λάθος και ως εκ 

τούτου θα διορθωθεί στο σωστό «Παράρτηµα ΙΙΙ». 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Σελ. 4 από 27 αναφέρετε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 

ευθύνονται απεριόριστα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί τι σηµαίνει αυτό και 

πως αντιµετωπίζεται η πιθανότητα έκτακτων συνθηκών, φυσικών 

καταστροφών και γενικότερα η αντιµετώπιση από πλευράς της ΕΡΤ των 

θεµάτων Ανωτέρας Βίας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ευθύνη που περιγράφεται στο συγκεκριµένο σηµείο της 

πρόσκλησης, αφορά στις παραλείψεις των εργαζοµένων του αναδόχου 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, όταν επικρατούν κανονικές συνθήκες 

εργασίας. Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης 

νοµοθεσίας.    

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Σελ. 4 από 27 αναφέρετε ότι υπάρχει ειδικό έντυπο/βεβαίωση 

του αρµόδιου υπηρεσιακού παράγοντα της ΕΡΤ. Παρακαλούµε θερµά για το 

υπόδειγµα καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της πρόσκλησης και 

επιπλέον επηρεάζει το θέµα της πληρωµής. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ειδικό έντυπο/βεβαίωση θα παραδίδεται από τον αρµόδιο 

υπηρεσιακό παράγοντα της ΕΡΤ ΑΕ µε την ολοκλήρωσης κάθε εργασίας 

παροχής υπηρεσιών και θα περιλαµβάνει τους όρους και τις υποχρεώσεις 

που περιλαµβάνονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου δεν 



περιλαµβάνει επιπλέον στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το κόστος της 

υπηρεσίας ή την πληρωµή της. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Σελ. 5 από 27 στην 5η παράγραφο δίδεται ως χρόνος 

ενηµέρωσης του παρόχου το 24ωρο. Σας ενηµερώνουµε ότι για OB Van και 

οργάνωση παραγωγής µεγάλης κλίµακας ο παραπάνω χρόνος είναι πολύ 

µικρός. Ειδικά σε event όπως το Champions League ή FIBA Euroleague θα 

πρέπει να δίδεται ενηµέρωση τουλάχιστον 10 εργάσιµων ηµερών. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Λήφθηκε υπόψη το ερώτηµα σας και θα τροποποιηθεί 

αντίστοιχα το χρονικό όριο της ειδοποίησης για οργάνωση παραγωγής 

µεγάλης κλίµακας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Σελ. 10 από 27 παράρτηµα ΙΙ παράγραφος 1.3 του πίνακα 

στην κατηγορία 3 αναφέρονται τα HD και τα SD γεγονότα στην ίδια τιµή. 

Όπως γνωρίζεται σε καµία περίπτωση το κόστος παραγωγής HD και SD δεν 

µπορεί να είναι το ίδιο 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η κατηγορία των καµερών που προδιαγράφονται στην 

παράγραφο 1.3 του παραρτήµατος ΙΙ (κατηγορία 3) είναι ανάλυσης High 

Definition και ως εκ τούτου θα τροποποιηθεί αντίστοιχα και ο Πίνακας του 

παραρτήµατος ΙΙ. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Σελ. 11 από 27 αναφέρετε ότι ως Γεωγραφικό Σηµείο 

υπολογισµού χιλιοµετρικής αποζηµίωσης για την Περιοχή της Μακεδονίας 

είναι η Θεσσαλονίκη. Για παράδειγµα εάν η έδρα του παρόχου είναι η 

Θεσσαλονίκη και το έργο που θα κληθεί να εκτελέσει είναι στην Σέρρες  

ποια θα είναι η χιλιοµετρική του αποζηµίωση;  Θέτουµε το ερώτηµα διότι 

το κόστος µετακίνησης είναι σηµαντικό τµήµα µιας τηλεοπτικής παραγωγής 

και ως εκ τούτου παρακαλούµε για την διευκρίνιση. Επίσης Οι Γεωγραφικές 

Περιοχές θα πρέπει να αντιστοιχιστούν µε την επίσηµη περιφερειακή 

κατανοµή της χώρας µίας και η περιοχή της Μακεδονίας για παράδειγµα 

είναι µία γενική έννοια χωρίς σαφή προσδιορισµό γεωγραφικής οντότητας 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η χιλιοµετρική αποζηµίωση για έργο που θα εκτελεστεί στις 

Σέρρες θα υπολογιστεί µε βάση την απόσταση από το κέντρο της 

Θεσσαλονίκης µέχρι και το κέντρο των Σερρών. Το γεωγραφικό διαµέρισµα 

της Μακεδονίας αποτελείται από τους νοµούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, 

Καβάλας, ∆ράµας, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Καστοριάς, Φλωρίνης, 

Κοζάνης, Γρεβενών και Πιερίας.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Σελ. 23 από 27 και 24 αναφέρεστε στα εγχειρίδια 

EUROLEAGUE, EURO 2016 CHAMPIONS LEAGUE. Σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει να υπάρχει αναφορά στο συγκεκριµένο σηµείο που αυτά µπορούν 

να βρεθούν και ότι θα πρέπει να είναι τα πλέον ενηµερωµένα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ΕΡΤ διαθέτει τα εγχειρίδια παραγωγής των διοργανώσεων 

αυτών, τα οποία µπορεί να διαθέσει σε κάθε ενδιαφερόµενο.  



ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Σε κανέναν σηµείο στη παρούσα πρόσκληση δεν αναφέρεται 

ο χρόνος πληρωµής από την στιγµή που ολοκληρωθεί η διαδικασία 

παράδοσης των απαιτούµενων παραστατικών και βεβαιώσεων.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Η πληρωµή των υπηρεσιών, σύµφωνα µε το αρµόδιο τµήµα 

της ΕΡΤ, θα πραγµατοποιείται εντός 30 ηµερών από την τιµολόγηση. 
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