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ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 36 6/353/ 21.03.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

 

Αναφορικά με την διακήρυξη για τον διαγωνισμό Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Υποστήριξης 

διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2018, 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε αναφορικά με την διαμονή ως εξής 

Στη σελ. 5 που υπάρχει η περιγραφή της διαμονής αναγράφεται  

-          70-95 δωμάτια για 3 νύχτες ενώ το check in & check out ισοδυναμεί με 2 νύχτες    

(check in 7/10 και check out 9/10) 

-          10-15 δωμάτια για 4 νύχτες ενώ το check in & check out ισοδυναμεί με 3 νύχτες    

(check in 7/10 και checkout 9/10) 

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε τα δωμάτια αν θα είναι για 2 ή 3 διανυκτερεύσεις 

για το πρώτο σκέλος και 3 ή 4 διανυκτερεύσεις για το τρίτο σκέλος 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Διάθεση 70 έως 110 δωματίων με πρωινό (Β&Β) για την περίοδο από 7η Οκτωβρίου 2018 
έως την 11η Οκτωβρίου 2018 για τη διαμονή των συμμετεχόντων του συνεδρίου Travel 
Trade Athens 2018, ως ακολούθως: 

-          70-95 δωμάτια για 3 νύχτες (check in 7/10 και checkout 10/10) 

-          10-15 δωμάτια για 4 νύχτες (check in 7/10 και checkout 11/10) 

Στον πίνακα του Άρθρου 9: Υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» ( σελίδα 15, Α/Α 1) το 
«Διάθεση 70 έως 110 δωματίων με πρωινό (Β&Β) για την περίοδο από 7η Οκτωβρίου 2018 
έως την 10η Οκτωβρίου 2018 για τη διαμονή των συμμετεχόντων του συνεδρίου Travel 
Trade Athens 2018 όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1.1 της παρούσας». αντικαθίσταται με 
το εξής: 

«Διάθεση 70 έως 110 δωματίων με πρωινό (Β&Β) για την περίοδο από 7η Οκτωβρίου 2018 
έως την 11η Οκτωβρίου 2018 για τη διαμονή των συμμετεχόντων του συνεδρίου Travel 
Trade Athens 2018 όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1.1 της παρούσας.» 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑ 2:  Αριθ. γεν. Πρωτ. 3 81/368/ 23.03.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

 

Σχετικά με την Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του φορέα σας: 



 

«Υπηρεσίες Φιλοξενίας και υποστήριξης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 

2018» Α.Π. ΕΥΥΑΠ: 739 

Παρακαλώ για τις πιο κάτω διευκρινήσεις: 

1. Τύπος Δωματίων, Μονόκλινα-Δίκλινα? 

2. Registration Desk, 6 Laptop & Printers: Του Αναδόχου ή όχι? 

3. 70-110 Δωμάτια (πίνακας, σελ. 15): 

Μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένος ο αριθμός δωματίων? 

Τιμή συνολικά για όλα τα δωμάτια για το σύνολο των διανυκτερεύσεων? 

                                       ή 

Τιμή ανά δωμάτιο για όλες τις διανυκτερεύσεις? 

                                       ή 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση? 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Τύπος Δωματίων: Δίκλινα 

2. Τα laptops & printers παρέχονται από τον DMC Ανάδοχο, όχι από το ξενοδοχείο. Τα 

δέκα (10) τραπέζια για το registration desk θα πρέπει να τα παρέχει το ξενοδοχείο. 

3. Όχι καθώς o αριθμός δωματίων εξαρτάται από τον τελικό αριθμό των επισκεπτών, 

καθώς και από τις ημερομηνίες των πτήσεών τους. 

Προτιμάται η: 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3:  Αριθ. γεν. Πρωτ. 40 0/387/ 26.03.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Έχω τις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με το έργο "Υπηρεσίες Φιλοξενίας και Υποστήριξης 

Διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2018": 

1. Τα coffee break (2.1.5 / 2.1.9) θα είναι συνεχόμενα καθόλη τη διάρκεια των 

workshop; 

2. Το μεσημεριανό τη Τρίτη, 9 Οκτώβρη 2018 (2.1.8) θα είναι για 130 άτομα μόνο, ενώ 

το workshop (2.1.3) και το coffee break (2.1.5 / 2.1.9) θα είναι για 250 άτομα; Τα 



 

υπόλοιπα 120 άτομα δεν θα φάνε μεσημεριανό ή θα έχουμε 130 άτομα συνολικά τη 

Τρίτη; 

3. Ο χώρος 2.1.4, όπου θα στηθούν τα registration desk και τα τραπέζια των χορηγών, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και για τα coffee break (2.1.5 / 2.1.9) ή 

πρέπει να είναι σε διαφορετικούς χώρους; 

4. Ο απτικοακουστικός εξοπλισμός δεν θα στηθεί από εμάς (Ανάδοχος), αλλά από την 

Αναθέτουσα Αρχή (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.). Ο Ανάδοχος δεν θα έχει να κάνει τίποτα με 

οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Σωστά; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1. Όπως αναγράφει στην πρόσκληση διαρκούν:  
Την 8η Οκτωβρίου 2018 από τις 08:00 – 14:00 και την 9η Οκτωβρίου 2018 από τις 
13:30 έως τις 19:00. 
 

2.  Το μεσημεριανό την Τρίτη 9 Οκτώβρη θα είναι μόνο για 130 άτομα ενώ το 
workshop και το coffee break θα είναι για 250 άτομα. Τα υπόλοιπα 120 άτομα δεν 
θα φάνε μεσημεριανό. 
 

3. Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα. 
 

4. Η τοποθέτηση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού θα γίνει από την αρμόδια 
εταιρεία και όχι από τον Ανάδοχο. 
 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4:  Αριθ. γεν. Πρωτ. 40 2/388/ 27.03.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Αναφορικά με τον διαγωνισμό για το έργο «Υπηρεσίες Φιλοξενίας και υποστήριξης 

διεξαγωγής του συνεδρίου Τravel Trade Athens 2018» CPV: 55120000-7 θα θέλαμε δύο 

διευκρινίσεις: 

1. Σχετικά με τα δωμάτια θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν  θα θέλατε μονόκλινα ή 

δίκλινα και πόσα ανά κατηγορία. 

2. Επίσης  εάν τα coffee break είναι συνεχόμενα. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1.  Τύπος Δωματίων: Δίκλινα 

2. Όπως αναγράφει στην πρόσκληση διαρκούν:  



 

Την 8η Οκτωβρίου 2018 από τις 08:00 – 14:00 και την 9η Οκτωβρίου 2018 από τις 
13:30 έως τις 19:00. 

 

Διευκρινίστε κατά πόσο θα μπορούσαμε να υποβάλλουμε προσφορά στο Διαγωνισμό σε 

συνεργασία με κάποιο ξενοδοχείο από την στιγμή που εμείς δεν αποτελούμε ξενοδοχειακή 

μονάδα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1. Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει στο διαγωνισμό «Υπηρεσίες Φιλοξενίας 
και Υποστήριξης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2018» πρέπει είτε 
να είναι ξενοδοχείο πέντε αστέρων είτε να του έχει ανατεθεί η η διαχείριση 
ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων (άρθρο 5.1 και 5.1.1. του Τεύχους της 
Διακήρυξης του Διαγωνισμού).  
 

2. Για να μπορέσει κάποιος να συμμετάσχει στο διαγωνισμό «Υπηρεσίες Συντονισμού 
και Οργάνωσης διεξαγωγής του συνεδρίου Travel Trade Athens 2018» θα πρέπει να 
διαθέτει μακροχρόνια και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διεξαγωγή και διοργάνωση 
συνεδρίων (άρθρο 6.1.2. του Τεύχους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού), κάτι που 
φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβάλει προσφορά και κάποιος που δεν 
έχει τέτοια εμπειρία. 

 


