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Αθήνα, 2-4-2015 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 2 
 
Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 620/38/2015 Διακήρυξη του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πρόχειρου Διαγωνισμού 

Επιλογής Αναδόχου για τη Διοργάνωση του Διεθνούς Συμποσίου Νέων (Υποέργο 8 της πράξης 

«Ακαδημία Πλάτωνος – Η Πολιτεία και ο Πολίτης»), με συνολικό προϋπολογισμό έως 64.300,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ διευκρινίζουμε ότι  
 

1) Στη σελ. 23 – Δράση 9 αναφέρεται:  

«…Την φιλοξενία και ημιδιατροφή έως 20 εκπροσώπων από φορείς του εξωτερικού  για 3 ημέρες. ( 2 
Διανυκτερεύσεις ) Οι χώροι φιλοξενίας θα οριστικοποιηθούν, αφού λάβουν την έγκριση από την 
αναθέτουσα αρχή.» 
 

Το ορθό είναι: 

«…Την φιλοξενία και ημιδιατροφή έως 20 εκπροσώπων από φορείς του εξωτερικού για 3 ημέρες (2 

Διανυκτερεύσεις) σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων, πλησίον του 

χώρου διεξαγωγής του Συμποσίου, κοντά σε ΜΜΜ (μετρό, ηλεκτρικός κ.λ.π) και να διαθέτει δωμάτια 

κατάλληλα για άτομα με αναπηρία κάθε μορφής.» 

 

2) Στη σελ. 24 – Δράση 10 αναφέρεται: 

«…Την φιλοξενία και ημιδιατροφή των εξειδικευμένων ομιλητών από την Ελλάδα που θα 
συμμετάσχουν στο συνέδριο. Οι χώροι φιλοξενίας θα οριστικοποιηθούν, αφού λάβουν την έγκριση από 
την αναθέτουσα αρχή.» 
 

Το ορθό είναι: 

«…Την φιλοξενία και ημιδιατροφή των εξειδικευμένων ομιλητών από την Ελλάδα που θα 

συμμετάσχουν στο συνέδριο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων, 

πλησίον του χώρου διεξαγωγής του Συμποσίου, κοντά σε ΜΜΜ (μετρό, ηλεκτρικός κ.λ.π) και να διαθέτει 

δωμάτια κατάλληλα για άτομα με αναπηρία κάθε μορφής.» 
 

3) Οι εξειδικευμένοι ομιλητές από την Ελλάδα θα είναι 10. 
 

4) Επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς σύμφωνα με την οποία ανατίθεται σε υπεργολάβο μέρος του 

έργου. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γίνεται σαφές για ποιο μέρος του έργου πρόκειται και 

ο υπεργολάβος θα πρέπει να καταθέσει δήλωση ότι αποδέχεται να φέρει σε πέρας το παραπάνω 

μέρος του έργου καθώς και την υπεύθυνη δήλωση που αναφέρεται στην προκήρυξη στη σελ. 8. 
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