
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 
σχετικά με την Προκήρυξη του Ανοικτού  Διεθνούς Διαγωνισμού  
 
«Υλοποίηση Συνεδρίου και Σεμιναρίων Αιρετών Γυναικών της Πρωτοβάθμιας 
και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης », με αναθέτουσα αρχή την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 
 
 
 
Ερώτηση 1: Σε τι μορφή θα είναι το υλικό που θα παραλάβουμε για ψηφιοποίηση 
Απάντηση στην Ερώτηση 1: το υλικό που θα παραλάβετε προς ψηφιοποίηση θα 
είναι έγγραφα κειμένου ή παρουσιάσεις (αρχεία τύπου .doc, .pdf, .ppt). 
 
 
Ερώτηση 2: Ποιες είναι οι προδιαγραφές που ζητεί ο portal host για το uploading 
Απάντηση στην Ερώτηση 2: Για την πλατφόρμα e-γνώση, για να αναρτηθεί 
οποιοδήποτε αρχείο  κειμένου θα πρέπει να είναι σε μορφή .doc, .pdf, .ppt . Για το 
portal www.aireτes.gr υπάρχει η δυνατότητα να αναρτηθεί οποιουδήποτε τύπου 
ψηφιακό αρχείο, αρκεί να ενημερωθεί η αναθέτουσα αρχή για τον τύπο του. 
Συγχρόνως υπάρχει η δυνατότητα πληκτρολόγησης του αρχείου μέσα από το 
περιβάλλον του portal.Για την βέλτιστη λειτουργία του portal ενδείκνυται  κάθε προς 
ανάρτηση αρχείο να μην υπερβαίνει τα 20 Mb. 
 
 
Ερώτηση 3: Σε τι μορφή θα γίνει η παράδοση της απομαγνητοφώνησης 
(ηλεκτρονική ή έντυπη) 
Απάντηση στην Ερώτηση 3: Σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική μορφή (cd, dvd) 
 
Ερώτηση 4: Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο μετά την λήξη του συνεδρίου για την 
παράδοση της απομαγνητοφώνησης 
Απάντηση στην Ερώτηση 4: Το σύνολο του απομαγνητοφωνημένου κειμένου θα 
παραδοθεί σε 10 εργάσιμες μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Τα απομαγνητοφωνημένα 
κείμενα των ομιλιών (χαιρετισμός, εισήγηση, παρέμβαση) Υπουργών, Γενικής 
Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, εκπροσώπων 
της ΚΕΔΚΕ και της ΕΠΑΕ, εκπροσώπων κομμάτων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, εκπροσώπων διεθνών οργανώσεων,  θα παραδίδονται αυθημερόν. Η 
αναθέτουσα αρχή, για να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενα σχετικά επείγοντα αιτήματα 
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας  των Φύλων, μπορεί επίσης, να ζητήσει 
επιλεκτικά να παραδοθούν αυθημερόν απομαγνητοφωνημένα  αποσπάσματα, ομιλιών 
(εισήγηση, χαιρετισμός, παρέμβαση) 5 συνέδρων. 
 
 Ερώτηση 5: Σε τι γλώσσες θα μιλούν οι ομιλητές 
Απάντηση στην Ερώτηση  5: Ελληνικά ή  Αγγλικά 
 
 
 
 
 
 

http://www.3049.syzefxis.gov.gr/peta_2006_06/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=41
http://www.3049.syzefxis.gov.gr/peta_2006_06/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=41
http://www.aire%CF%84es.gr/


 
 
 
Ερώτηση 6: Σε τι γλώσσα θα πρέπει να γίνει η απομαγνητοφώνηση: στη γλώσσα / 
γλώσσες που ακούγονται στο συνέδριο ή να γίνει μετάφραση –σε περίπτωση 
ξενόγλωσσου – και το απομαγνητοφωνημένο να είναι στην Ελληνική γλώσσα 
Απάντηση στην Ερώτηση 6: Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο θα παραδοθεί, στα 
ελληνικά για το σύνολο των ομιλιών, είτε αυτές γίνουν στα ελληνικά είτε στα 
αγγλικά. Αρα οι ομιλίες στα αγγλικά πρέπει να παραδοθούν μεταφρασμένες στα 
ελληνικά. Συγχρόνως στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο θα περιληφθούν στα 
αγγλικά οι ομιλίες που θα γίνουν στα αγγλικά.  
 
 
Ερώτηση 7: Ζητούνται banners  για τις ημερίδες. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για 
τα banners αναφέρεται μόνο στην εκτύπωση των banners.Συνήθως banners σε τέτοιο 
υλικό τοποθετούνται σε μηχανισμό τύπου roll up.Υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί ή 
πρέπει να διατεθούν από τον ανάδοχο ?? 
Απάντηση στην Ερώτηση 7: Θα πρέπει να διατεθούν από τον ανάδοχο 
 
 
 
Ερώτηση 8: Εικαστικά προς εκτύπωση. Για κάθε εφαρμογή (πχ banners, μπλόκ) τα 
εικαστικά μας δίνονται έτοιμα ή πρέπει να τα προσαρμόσουμε εμείς. Επίσης υπάρχει 
το λογότυπο του συνεδρίου ή πρέπει να το σχεδιάσουμε εμείς. 
Απάντηση στην Ερώτηση 8: Ο σχεδιασμός και τα εικαστικά των προς εκτύπωση 
υλικών γίνονται από τον ανάδοχο. Προτείνονται από τον ανάδοχο προς την 
αναθέτουσα αρχή, η οποία είναι αυτή που εγκρίνει την μορφή με την οποία θα 
παραχθούν τα υλικά. 
Ο σχεδιασμός του λογοτύπου του συνεδρίου γίνεται από τον ανάδοχο και εγκρίνεται 
από την αναθέτουσα αρχή. 
 
 
Ερώτημα 9: Βάσει της υπεύθυνης δήλωσης ΙΙΙ, που ζητείται στο άρθρο 13 της 
διακήρυξης με αρ. 1/2011 και αναφέρει: "Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις 
τεχνικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 12 της 
παρούσας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σε αυτό 
αναφερόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 14 της παρούσας.", καλούμαστε να υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 12 (π.χ. ισολογισμούς, υ/δ κύκλων εργασιών, πίνακες έργων, ομάδα έργου, 
πίνακας στελεχών ομάδας έργου κτλ.), κατά τη διαδικασία της κατάθεσης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 (...5. Τα 
δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που 
ορίζονται στο άρθρο 12 της παρούσας...).  
 
Θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε ότι όλα ανεξαιρέτως τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 12 της διακήρυξης υποβάλλονται μόνο από τον υποψήφιο ανάδοχο και 
κανένα από αυτά δεν απαιτείται κατά την κατάθεση της προσφοράς στις 20/06. 
 
 



 
Απάντηση στην Ερώτηση 9: Μεταξύ των δικαιολογητικών συμμετοχής που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, είναι και η υπεύθυνη δήλωση στην οποία και θα 
δηλώνεται ότι : ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις τεχνικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας, που ορίζονται στο άρθρο 12 της παρούσας και 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σε αυτό αναφερόμενα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 της 
παρούσας.  
Συνεπώς, τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 υποβάλλονται από τον υποψήφιο στον 
οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός 
 
 
 
 
 
 


