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Α.Π. 44910/ 14-01-2021 
 
ΘΕΜΑ:  Ερωτήσεις που τέθηκαν στο διαγωνισμό-Απαντήσεις  
Σχετικά: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη διάχυση 
αποτελεσμάτων ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος.», με Α.Π. διακήρυξης 44352/04-01-2021 
(ΑΔΑΜ 21PROC007976774 ) 
 

Παρακαλούμε βρείτε παρακάτω τις απαντήσεις σχετικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν στο 
Διαγωνισμό. 

 Ερώτημα 1: Στο Ενημερωτικό φυλλάδιο θα περιλαμβάνεται μόνο η εκτύπωση ή και η δημιουργία 

περιεχομένου, μετάφραση, γραφιστική επιμέλεια κλπ; 

Επιπλέον, σε πόσα έντυπα θα πρέπει να δοθεί το ενημερωτικό φυλλάδιο και ποια θα είναι τα 

χαρακτηριστικά του (π.χ. αριθμό σελίδων, βάρος χαρτιού κλπ) ; 

Απάντηση 1 : Θα χρειαστεί να σχεδιαστεί το φυλλάδιο ως προς τη γραφιστική επιμέλεια και να 
είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και να εκτυπωθεί. Το περιεχόμενο θα δοθεί έτοιμο. 
Τα αντίτυπα θα είναι<1000 (Σελίδες 1-2). Βάρος σελίδας, ότι χρησιμοποιείται συνήθως σε τέτοια 
φυλλάδια. 

 Ερώτημα 2 : Γνωρίζετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες που θα  πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν στις Ιστοσελίδες; Θα μπορούσαν να είναι σε wordpress; 

Απάντηση 2 : Wordpress είναι σαφώς μια επιλογή. 

 Ερώτημα 3 : Το υλικό θα δοθεί από εσάς; Θα υπάρχει ανάγκη μετάφρασης του υλικού για την 

αγγλική έκδοση; 

Απάντηση 3 : Όλο το υλικό θα δοθεί από εμάς στα αγγλικά  και δεν θα υπάρχει ανάγκη 
μετάφρασης από την Αγγλική 

 Ερώτημα 4 : Ποια θα είναι η διάρκεια του βίντεο ; Περιλαμβάνει γυρίσματα και αν ναι, πόσες 

μέρες θα διαρκέσουν ; 

Απάντηση 4 :  Η διάρκεια του βίντεο θα είναι περίπου 5 λεπτά. Ναι, περιλαμβάνει γυρίσματα, 
όχι πολλά (περίπου μισή μέρα), πιθανώς στο εργαστήριο σε συνδυασμό με κείμενο πάνω σε 
εικόνες που θα δοθούν σε στυλ γραφήματος ή φωτογραφίες.  
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