
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.

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».
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.

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.  

ΕΡΩΤΗΣΗ  6  η   : 

 Διερμηνεία (Αγγλικά και Ελληνικά): καμπίνες, εξοπλισμός, αμοιβές 

διερμηνέων, μεταφορά & διαμονή (1 διανυκτέρευση) 

o Ηχογράφηση δεν επιθυμείτε, σωστά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΜΕΡΟΣ Β, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.3

«2.3.  Πρακτικά Συμποσίου

 Μαγνητοφώνηση στην Ελληνική και Αγγλική / απομαγνητοφώνηση

στην Ελληνική, ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου

στην  ελληνική,  καθώς  και  παράδοση  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  σε

τέσσερα  (4)  ηλεκτρονικά  αντίτυπα  (CD’s)  και  σε  τέσσερα  (4)

αντίτυπα έντυπης μορφής.» 

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  7  η   : 

 Μεταφορά των ομιλητών (συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών 

και τοπικών μέσων) 12 Χ 400€ (μέσο όρο) + ΦΠΑ 

o Υπάρχει κάποια εκτίμηση των χωρών προέλευσης των 

διεθνών ομιλητών καθώς και των αντίστοιχων Ελλήνων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δεν υπάρχει  κάποια εκτίμηση, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για τη

χώρα προέλευσης των ομιλητών.

ΕΡΩΤΗΣΗ  8  η   : 

 Μεταφορά από και προς Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο) για τους 

ομιλητές και τους συμμετέχοντες 

o Για πόσα άτομα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το μέγιστο 25 άτομα.

ΕΡΩΤΗΣΗ  9  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 

o Είναι δύο λεωφορεία για μετακίνηση από Φλώρινα σε 

Φλώρινα και άλλα 2 λεωφορεία για μετακίνηση στην ΠΓΔΜ;

o Τα γεύματα σε ποια χώρα θα γίνουν, θα πρέπει να 

αναφερθούν στην προσφορά

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η εκπαιδευτική επίσκεψη αφορά σε δύο επιχειρήσεις στην Ελλάδα και σε

δύο επιχειρήσεις στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,

με δύο λεωφορεία και δύο οδηγούς ταυτόχρονα.

Το γεύμα θα πραγματοποιηθεί στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της

Μακεδονίας.
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  10  η   : 

 Πρακτικά Μαγνητοφώνησης / Απομαγνητοφώνησης σε τρία 

(3) αντίτυπα 

o Σε ποια γλώσσα; H εκτύπωση θα είναι σε μορφή σπιράλ, όχι 

κάποια ειδική βιβλιοδεσία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΜΕΡΟΣ Β, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.3

«2.3.  Πρακτικά Συμποσίου

 Μαγνητοφώνηση στην Ελληνική και Αγγλική / απομαγνητοφώνηση

στην Ελληνική, ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου

στην  ελληνική,  καθώς  και  παράδοση  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  σε

τέσσερα  (4)  ηλεκτρονικά  αντίτυπα  (CD’s)  και  σε  τέσσερα  (4)

αντίτυπα έντυπης μορφής.» 

Η εκτύπωση μπορεί να είναι σε μορφή σπιράλ.

  ΕΡΩΤΗΣΗ  11  η   : 

 Μεταφορά 8 ατόμων (Ομάδας έργου και Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, από Αθήνα προς Φλώρινα και 

επιστροφή) 

o Με λεωφορείο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η μεταφορά των 8 ατόμων θα είναι αεροπορικώς μέχρι Θεσσαλονίκη. 

     ΕΡΩΤΗΣΗ  12  η   : 

 Παραγωγή υλικού Συνεδρίου (200 προσκλήσεις με το πρόγραμμα 

του Συνεδρίου, 200 τσάντες, 200 φάκελοι χαρτονένιοι, 200 μπλοκ, 

200 στυλό, 100 αφίσες) 

o Οι εκτυπώσεις θα είναι σε 4χρωμία;

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».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Ναι θα είναι σε 4χρωμία.

ΕΡΩΤΗΣΗ  13  η   : 

Σχετικά  με  την  ενδεικτική  ημερομηνία  8/7/2016  εννοείτε  ότι  οι

διανυκτερεύσεις αφορούν 7&8/7/2016;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η πιθανή ημερομηνίες διεξαγωγής του Συμποσίου θα είναι εντός του 1ου

δεκαημέρου του Ιουλίου 2016. 

ΕΡΩΤΗΣΗ  14  η   : 

Catering για 150 συμμετέχοντες: 1 δείπνο – 1 γεύμα, 2 διαλλείματα καφέ

–  Τι  σημαίνει  γεύμα  και  τι  δείπνο?  Γεύμα  εννοείται  στη  διάρκεια  του

συμποσίου το μεσημέρι? Όρθιο ή καθιστό? Δείπνο εννοείται σε ξεχωριστό

χώρο του συμποσίου? Παρακαλώ για  τις διευκρινήσεις. 

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  15  η   : 

Μεταφορά  των  ομιλητών  (συμπεριλαμβανομένων  και  των  διεθνών  και

τοπικών μέσων ) 12  -  Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε από θα έρθουν

αυτοί  οι  άνθρωποι?  Θα  υπάρχουν  και  κάποιοι  που  θα  έρθουν  από  το

εξωτερικό? 

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».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δεν υπάρχει  κάποια εκτίμηση, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για τη

χώρα προέλευσης των ομιλητών.

ΕΡΩΤΗΣΗ  16  η   : 

Μεταφορά από και προς Θεσσαλονίκη (αεροδρόμιο) για τους ομιλητές και

τους συμμετέχοντες -  Αναφέρεστε σε όλο τον αριθμό των συμμετεχόντων

(150) ή μόνο στους ομιλητές. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων, για τη μεταφορά από και προς Θεσσαλονίκη

(αεροδρόμιο),  είναι 25 άτομα.

ΕΡΩΤΗΣΗ  17  η   : 

Στην  σελίδα  9  της  υπ.  αριθμ.  2/2016  Διακήρυξης  του  Πρόχειρου

Διαγωνισμού,  αναφέρει  ότι  ημερομηνία  διαγωνισμού  είναι  στις

24/03/2016, ενώ η αποσφράγιση είναι στις 29/03/2016. 

Επιβεβαιώστε  μας  παρακαλώ  ότι   η  ημερομηνία  του  διαγωνισμού  είναι

24/03/2016,   όπως δηλαδή αναφέρεται στην σελ. 9 της διακήρυξης και

δεν έχει γραφτεί λάθος εκ παραδρομής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όπως ορθά αναφέρεται στη διακήρυξη σελ. 5 και σελ. 6:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24/3/2016 ημέρα  Πέμπτη, ώρα 15:00.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 29/3/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα 10.00.

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».

ΤΟΠΟΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα , 2ος Όροφος,

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  18  η   : 

Η  απασχόληση  των  διερμηνέων  αφορά  μόνο  την  πρώτη  ημέρα  του

συμποσίου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ναι

ΕΡΩΤΗΣΗ  19  η   : 

Τη 2η μέρα του Συμποσίου, το γεύμα θα παρατεθεί σε τοπική ταβέρνα της

Φλώρινας ή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το  γεύμα  θα  πραγματοποιηθεί  σε  τοπική  ταβέρνα  της  Πρώην

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ  20  η   : 

Η διαμονή και μεταφορά των ομιλητών (12 άτομα) και της Ομάδας Έργου

(8 άτομα) αφορά στις ίδιες ημερομηνίες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η διαμονή και μεταφορά των ομιλητών (12 άτομα) και της Ομάδας Έργου

(8 άτομα) αφορά στις ίδιες ημερομηνίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ  21  η   : 

Οι μεταφορές θα είναι από Αθήνα προς το χώρο του συμποσίου ή και από

άλλες πόλεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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».
Οι μεταφορές εντός Ελλάδας θα είναι κυρίως από Αθήνα προς το χώρο του

συμποσίου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ  22  η   : 

Οι  διεθνείς  μετακινήσεις  που  αναφέρονται  στην  προκήρυξη  από  ποιες

χώρες θα έχουν αναχώρηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Δεν υπάρχει  κάποια εκτίμηση, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, για τη

χώρα προέλευσης των ομιλητών.

ΕΡΩΤΗΣΗ  23  η   : 

Το κόστος του δείπνου για τα 60 άτομα στην ταβέρνα την 1η μέρα του

Συμποσίου  έχουν  συμπεριληφθεί  και  τα  έξοδα  μετακίνησης  των

συνδαιτυμόνων ή μόνο το κόστος του δείπνου ανά άτομο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Στο κόστος του δείπνου δεν περιλαμβάνονται πιθανά έξοδα μετακίνησης

των συνδαιτυμόνων.  

ΕΡΩΤΗΣΗ  24  η   : 

Η διερμηνεία θα γίνεται την ίδια ακριβώς στιγμή από τα ελληνικά και τα

σκοπιανά στα αγγλικά; Ή και από σκοπιανά στα ελληνικά;

Δηλαδή όσοι σύνεδροι είναι έλληνες θα γίνεται μετάφραση στα ελληνικά

(από τους σκοπιανούς πιθανόν εισηγητές) ή στα αγγλικά; Οπότε οφείλει ο

ανάδοχος να παρέχει και 400 ακουστικά με τον ανάλογη υποστήριξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα  με  το  ΜΕΡΟΣ  Β,  ΑΡΘΡΟ  1  «Διερμηνεία  (Αγγλικά  και

Ελληνικά)…»  Οι  γλώσσες  του  συμποσίου  θα  είναι  τα  Ελληνικά  και  τα

Αγγλικά. Οι συμμετέχοντες θα είναι έως 150 άτομα.

ΕΡΩΤΗΣΗ  25  η   : 
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».
Οφείλει ο ανάδοχος να προετοιμάσει καταλλήλως το πάνελ των ομιλητών

με το ανάλογο π.χ. μπάνερ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Β, ΑΘΡΟΣ 2.1 απαιτείται η υλοποίηση τουλάχιστον

των εξής ενεργειών: 

 «..Μίσθωση  κατάλληλης  αίθουσας  συνεδρίου,  χωρητικότητας

περίπου 150 ατόμων, για τις ώρες από 09:00 μέχρι τις 17:00 της

ίδιας ημέρας, η οποία θα διαθέτει Video Προβολέα με σύνδεση σε

Lap-Top  (πρόγραμμα  Power  Point),  οθόνη  προβολής,  καθώς  και

μικροφωνική εγκατάσταση.
 Δυνατότητα άμεσης πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλους

τους χώρους (κύριους και βοηθητικούς) διεξαγωγής του Συνεδρίου. 
 Υποδοχή και Γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου. Η στελέχωση

της  Γραμματείας  θα  γίνει  από τρία  (3)  στελέχη  της  Αναθέτουσας

Αρχής, καθώς και δυο (2) άτομα από τον Ανάδοχο. Δύο άτομα του

Αναδόχου θα παρευρίσκονται στην αίθουσα του συνεδρίου καθ΄ όλη

τη  διάρκεια  του,  εξυπηρετώντας  την  απρόσκοπτη  εξέλιξη  των

εργασιών του Συνεδρίου .»

ΕΡΩΤΗΣΗ  26  η   : 

Η 8 μελής ομάδα έργου της Αθήνας θα φτάσει αεροπορικώς για να γίνει και

η μεταφορά της από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης ή της

Καστοριάς στην Φλώρινα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η 8μελής ομάδα έργου θα φτάσει αεροπορικώς και η μεταφορά θα γίνει

από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ  27  η   : 

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».

 Ραδιοφωνικά spots, τουλάχιστον δύο (2), σε τοπικούς 

ραδιοφωνικούς σταθμούς / Καταχωρίσεις, τουλάχιστον δύο (2), σε

τοπικά έντυπα 

o Αναφέρεστε σε δύο διαφορετικά ραδιοφωνικά και έντυπα 

μέσα;

o Τα ραδιοφωνικά spots έχουν κάποιο ελάχιστο ως προς τον 

αριθμό 

o Οι καταχωρήσεις σε εφημερίδες πρέπει να είναι ημερήσιας ή 

εβδομαδιαίας;

o Ποια είναι η ελάχιστη διάσταση καταχώρησης και πρέπει να 

είναι έγχρωμη ή ασπρόμαυρη;

o Η καταχώρηση είναι για μία ημέρα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικά ραδιοφωνικά και έντυπα μέσα.

Τουλάχιστον δύο.

Οι  καταχωρήσεις  μπορεί  να  είναι  είτε  σε  ημερήσιες  εφημερίδες,  είτε  σε

εβδομαδιαίες.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την καταχώρηση, ούτε για

τη διάρκεια αυτής. 

ΕΡΩΤΗΣΗ  28  η   : 

 Παραγωγή υλικού Συνεδρίου (200 προσκλήσεις με το πρόγραμμα

του Συνεδρίου, 200 τσάντες, 200 φάκελοι χαρτονένιοι, 200 μπλοκ,

200 στυλό, 100 αφίσες) 

o Ποιες είναι οι διαστάσεις για τους φακέλους και τα μπλοκ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαστάσεις φακέλων: Α4+

Διαστάσεις μπλοκ: να μπορεί να περιλαμβάνεται στο φάκελο

ΕΡΩΤΗΣΗ  29  η   : 

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».
Στη σελίδα 25 της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού αναφέρεται: "Ο

Ανάδοχος θα διερευνήσει  και θα προτείνει  τους χώρους διεξαγωγής του

Συμποσίου, οι οποίοι θα υπόκεινται στην τελική έγκριση της Αναθέτουσας

Αρχής. Οι χώροι διεξαγωγής του Συμποσίου που θα προταθούν θα πρέπει

να  πληρούν  τις  βασικές  προϋποθέσεις  που  απαιτούνται  για  την  τέλεση

επαγγελματικών  συνεδρίων,  ενώ  είναι  απαραίτητο  να  εξασφαλιστεί  η

καλύτερη δυνατή ποιότητα όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών."

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αν τις εν λόγω προτάσεις πρέπει να

τις  αναφέρουμε στην τεχνική μας προσφορά ή αν θα πρέπει  απλώς να

δεσμευτούμε για την παραπάνω προδιαγραφή της διακήρυξης. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα  πρέπει  απλώς  να  δεσμευτείτε  για  την  παραπάνω  προδιαγραφή  της

διακήρυξης. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  -  ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΙΣΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ  ΦΥΛΩΝ  -  ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ  ΔΟΜΗ  ΕΣΠΑ  (Τομέας
Εσωτερικών)

11


