
Απαντήσεις κατόπιν σχετικών ερωτήσεων, επί της προκήρυξης 2/2016  για την
επιλογή  Αναδόχου  για  την  διοργάνωση  Διήμερου  Διεθνούς  Συμποσίου  στο
πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με
ακρωνύμιο «NEW PRESPAS FESTIVAL».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ  1  η   : 

Στην πρώτη μέρα αναφέρεται δείπνο 150 ατόμων και δείπνο σε ταβέρνα για 60
άτομα. Θα γίνουν ταυτόχρονα αυτά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το δείπνο των 150 ατόμων θα γίνει στο χώρο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

του Συμποσίου και θα είναι αντίστοιχο του γεύματος, ήτοι ελαφρύ-τύπου μπουφέ.

Το δείπνο σε ταβέρνα θα λάβει χώρα το βράδυ της ιδίας ημέρας και θα αφορά

μόνο σε 60 άτομα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ  2  η   : 

Για το υλικό του συνεδρίου: α) οι αφίσες τι μέγεθος θα έχουν,  β) όλο το υλικό θα
έχει  εκτυπωμένα τα λογότυπα των φορέων και  τα στυλό και οι  τσάντες και οι
φάκελοι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

α) οι αφίσες θα έχουν διαστάσεις 45 Χ 65 cm.   

β) όλο το υλικό θα έχει εκτυπωμένα τα λογότυπα των φορέων (και τα στυλό και οι

τσάντες και οι φάκελοι). 

   
ΕΡΩΤΗΣΗ  3  η   : 

Τα δωμάτια που θα χρειαστείτε θα είναι μονόκλινα ή δίκλινα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Τα δωμάτια που θα χρειαστούν για τις ανάγκες της διαμονής των ομιλητών και των

συμμετεχόντων θα είναι μονόκλινα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ  4  η   : 

Catering  για  150  συμμετέχοντες  (προσκεκλημένοι  συμμετέχοντες,  προσωπικό,
διερμηνείς): 1 δείπνο, 1 γεύμα, 2 διαλείμματα για καφέ.

Όσο αναφορά το δείπνο και το γεύμα θα είναι σε μορφή μπουφέ  στον ίδιο χώρο ή

θα πρέπει να υπάρχει χώρος με τραπέζια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το δείπνο των 150 ατόμων θα γίνει στο χώρο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών

του Συμποσίου και θα είναι αντίστοιχο του γεύματος, ήτοι ελαφρύ-τύπου μπουφέ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  -  ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ΦΥΛΩΝ  -  ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΣΠΑ  (Τομέας
Εσωτερικών)
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Απαντήσεις κατόπιν σχετικών ερωτήσεων, επί της προκήρυξης 2/2016  για την
επιλογή  Αναδόχου  για  την  διοργάνωση  Διήμερου  Διεθνούς  Συμποσίου  στο
πλαίσιο του έργου με τίτλο «New Prespas Festival: The ladies of Prespas Lake με
ακρωνύμιο «NEW PRESPAS FESTIVAL».

ΕΡΩΤΗΣΗ  5  η   : 

Δύο (2) Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις γυναικών στην Ελλάδα και δύο

(2)  στην  Πρώην  Γιουγκοσλαβική  Δημοκρατία  της  Μακεδονίας (Skopje  ή  /και

Bitola)] 2 λεωφορεία, 2 οδηγοί και γεύμα σε τοπική ταβέρνα Χ 100 άτομα + ΦΠΑ.

Οι  εκπαιδευτικές  επισκέψεις  θα  γίνουν  στην  ευρύτερη  περιοχή  και  από  ποιον

καθορίζονται; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις θα γίνουν στην περιοχή της Φλώρινας / Πρεσπών και

στην περιοχή των Σκοπίων ή /και Bitola και θα καθοριστούν σε συνεννόηση με την

αναθέτουσα αρχή.  
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