
ΗΜΕΡΟΜ
ΗΝΙΕΣ

HERAKLION
GASTRONOMY DAYS

2019

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΜΕΡΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 2019/
ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 26-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΠΌ ΔΗΜΟ

&
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ
ΜΕΝΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η έκθεση θα αναπτυχθεί στο ισόπεδο τμήμα της
πλατείας της παλιάς Λαχαναγοράς. Ο χώρος θα είναι
περιφραγμένος με μια κεντρική είσοδο, στην οποία

θα τοποθετηθεί και μηχανισμός καταγραφής
επισκεπτών

Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ

A1 ΣΤΗΣΙΜΟ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ Στο χώρο θα στηθούν ξύλινα εκθετήρια που ανήκουν
στη ΔΗΚΕΗ, 2 διαφορετικών διαστάσεων 24 (2*2 m)
και 4 έως 6 (2,5* 3 m), τα οποία φυλλάσονται σε

αποθήκες του Δήμου.
( ο τελικός αριθμός των εκθετηρίων μπορεί να έχει
μικρές αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό με
βάση τις ανάγκες που θα έχουν διαμορφωθεί 1

εβδομάδα πριν την έκθεση και σε συνεννόηση του
Τμήματος Τουρισμού & του Αναδόχου).

Στην είσοδο θα δημιουργηθεί μια απλή κατασκευή
σε σχήμα ασπίδας προκειμένου να τοποθετηθεί η

συσκευή καταγραφής επισκεπτών

Οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης
από τις αποθήκες του Δήμου στο
χώρο της έκθεσης και η επιστροφή
τους στις αποθήκες. Οι εργασίες

συναρμολόγησης/
αποσυναρμολόγησης των

εκθετηρίων. Εργασίες για το
στήσιμο και ξεστήσιμο των τεντών.

Η μεταφορά
των

εκθετηρίων,
τεντών και
καγκέλων θα

γίνει με
υπηρεσιακά
αυτοκίνητα
του Δήμου.

24/9/2019 Μεταφορά από χώρο φύλαξης

24/9/2019
Στήσιμο εκθετηρίων,

τοποθέτηση ασφαλτόπανου

30/9/2019
Αποσυναρμο,

λόγιση

30/9/2019 Μεταφορά από χώρο έκθεσης

24/9/2019
-

30/9/2019

Τέντες για σκίαση των
εκθετών.

Μπροστά από κάθε εκθετήριο θα τοποθετηθεί
υφασμάτινη τέντα που θα διαθέσει ο Αναπτυξιακός

Σύλλογος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης.



24/9/2019
-

30/9/2019
Κάγκελα για περίφραξη χώρου

Κάγκελα για περίφραξη χώρου.

Εργασίες φορτοεκφόρτωσης και
στησίματος.24/9/2019

-
30/9/2019

Πάγκοι για επισκέπτες

Στο χώρο θα τοποθετηθούν 10 ξύλινοι πάγκοι, που
ανήκουν στη ΔΗΚΕΗ, και θα μεταφερθούν από
αποθήκες της ΔΗΚΕΗ με αυτοκίνητα του Δήμου.

Α2 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ -
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

25/9/2019
Ηλεκτροφωτισμός εκθετηρίων

και χώρου

Συντήρηση ηλεκτρολογικών του χώρου,
ηλεκτροφωτισμός σε εκθετήρια και προμήθεια

αναλώσιμων υλικών.
Παροχή νερού και αποχέτευσης στο χώρο της

κουζίνας.

Τα αναλώσιμα ηλεκτρολογικά είναι:
500 ΝΥΥ 3*2,5 ΜΜ - 200 ΝΥΥ

5*2,5 - 25 ΝΤΟΥΪ Ε 27
ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ - 500 ΡΟΚΑ 8/27 -

25 ΛΑΜΠΕΣ LED E 27 , Αναλώσιμα
υδραυλικά: λάστιχο για παροχή

νερού και σωλήνα για σύνδεση σε
αποχέτευση. Καθημερινά: Πέμπτη
& Παρασκευή από τις 15:00 έως

23:00 και Σάββατο- Κυριακή από τις
12:00 έως τις 23:00 σε επιφυλακή

ηλεκτρολόγος

Οι εργασίες
ηλεκτροφωτισ

μού και
υδραυλικών

θα
πραγματοποιη

θούν από
συνεργεία του

Δήμου.

25/9/2019
Παροχή ύδρευσης στις

κουζίνες

Α3 ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Στολισμός με ελιές, βαψίματα, γλάστρες
με ενδημικά φυτά



Α)20/9/20
19
Β)

24/9/2019

Α) Σημειακές παρεμβάσεις
αποκατάστασης με χρώμα,

Β)Στολισμός με φυτά έκθεσης:
ελιές τουλάχιστον 8 (η γλάστρα
ντυμένη με λινάτσα),20 ενδημικά
φυtά σε μεταλλικά δοχεία που
θα έχουμε προμηθευτεί από

super market και θα ντυθούν με
λινάτσα.

*Δείγμα από τις ελίες Αγορά: Χρώματα και αναλώσιμα
για τα βαψίματα (20 l χρώμα για
ευπρεπισμό 2 εκθετηρίων που
βρίσκονται στο χώρο), Λινάτσα
ύφασμα - πλάτος 1,8 m και μήκος
50 m για ντύσιμο γλαστρών και
δοχείων που θα χρησιμοποιηθούν
για ενδημικά φυτά, Ενδημικά φυτά
30 (βασιλικοί, αρισμαρί, ρίγανη,
κλπ). Ενοικίαση 8 εως 10 ελιών
μεγάλου μεγέθους σε γλάστρες

Η μεταφορά
των ελιών θα
γίνει από

γερανοφώρο
όχημα του
Δήμου. Η

φύτευση των
φυτών θα
γίνει από

υπαλλήλους
του Δήμου.

Α4 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

25/9/2019
ΣΤΗΣΙΜΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ
30/9/2019
ΑΠΟΣΥΝΑΡ
ΜΟΛΟΓΗΣ

Η
ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΩΝ

Στο χώρο της έκθεσης
δημιουργείται ένας χώρος

κουζίνας όπου θα στηθούν δύο
πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες,
με πάγκους- εστίες- φούρνους

και διαμόρφωση χώρου
πλυσίματος πρώτων υλών

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ : Εστίες πιέσεως εξωτερικού χώρου με
2 μάτια η καθεμία (10 kw το καθένα) 4 τεμάχια.
Πάγκοι πτυσσόμενοι (μπαγκέτες) 10 τεμάχια

διαστάσεων 1,70 x 0,80. Ποδιές για ντύσιμο πάγκων
10 τεμάχια διαστάσεων 10 x 5m = 50m.Λάντζες με

καταιωνιστήρες 2 τεμάχια. Φούρνος steamer
υγραερίου 1 τεμάχιο διαστάσεων 14 x 1/1 GN.

Πάγκοι ανοξείδωτοι 4 τεμάχια διαστάσεων 2 m x
0,80.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
ενοικίαση του εξοπλισμού Κουζίνας

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διπλά ψυγεία 2 τεμάχια

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΕΝΤΩΝ 4 τεμάχια διαστάσεων 3 x 6



ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

Κάθε βράδυ 400 άτομα θα τρώνε τα δύο πιάτα
πρόταση του Σεφ. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ : 400 πιάτα φρούτου
διαστάσεων 22 cm/ πιρούνια 400. Κάθε μέρα θα

αντικαθιστούνται τα λερωμένα.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
STAND με τα λινά τους 10 τεμάχια. Κάθε μέρα θα

αντικαθιστούνται τα λερωμένα.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –ΣΚΕΥΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

τηγάνια 4 τεμάχια διάστασης 32 cm - κατσαρόλες 4
τεμάχια διάφορων μεγεθών - κουτάλες τρυπητές 4
τεμάχια - κουτάλες χούφτες 4 τεμάχια - μπεν μαρί 4
τεμάχια - /G/N 1/1 20 τεμάχια - G/N ½ 20 τεμάχια.
Κάθε μέρα θα αντικαθιστούνται τα λερωμένα.

Α5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ/
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ

24-
30/9/2019 Ασφάλεια Φύλαξη χώρου με την παρουσία ενός ατόμου

Το κόστος για την ασφάλεια
αφορά τον ανάδοχο. Ενδεικτικό
πρόγραμμα χρήσης ατόμου
φύλαξης χώρου: Τρίτη 24/9 και
ώρα 15.00 έως και τις 08:00
Τετάρτη 25/9/2019 (17 ώρες) ,
Τετάρτη 25/9/2019 ώρα 15.00 έως
και τις 08:00 Πέμπτη 26/9/2019
(17 ώρες), Πέμπτη 26/9/2019 από
08:00 έως και τις 24:00 (24 ώρες),
Παρασκευή 27/9/2019 από 00:00
έως και τις 24:00 (24 ώρες),
Σάββατο 28/9/2019 από 00:00 έως
και τις 24:00 (24 ώρες), Κυριακή
29/9/2019 από 00:00 έως και τις
24:00 (24 ώρες), Δευτέρα



30/9/2019 από 00:00 έως και τις
08:00 (17 ώρες), Σύνολο ωρών ως
150

26-
29/9/2019 Καθαριότητα

Φροντίδα για καθαριότητα χώρων υγιεινής
καθημερινά

Το κόστος για τον καθαριότητα
αφορά τον ανάδοχο. από Πέμπτη
26/9/2019 και ώρα 10:00 εως και
24:00 ( 15 ώρες *3=45) Κυριακή
29/9/2019 και από 10:00 εως και
24:00 ( 14 ώρες ). Σύνολο ωρών ως
50

Β

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΜΟΥΣΙΚΕΣ

& ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ)

26-
29/9/2019
20.30-
23.00

Β1 ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Πέμπτη 26 βραδινή συναυλία, Παρασκευή 27
βραδινή συναυλία, Σάββατο 28 βραδινή συναυλία,

Κυριακή 29 βραδινή συναυλία Διαφορετικός
καλλιτέχνης/συγκρότημα κάθε βράδυ διασκεδάζει
τον κόσμο από 20.30-23.00). Μία συναυλία θα
πραγματοποιηθεί από καλλιτέχνη- μουσικό
συγκρότημα δημοφιλές σε επίπεδο χώρας.

Στο ύφος του φεστιβάλ ταιριάζουν καλλιτέχνες με
κρητικό- παραδοσιακό ή έντεχνο στυλ.

Η επιλογή των μουσικών σχημάτων
θα γίνει σε συνεργασία και μετά

από έγκριση από το Τμήμα
Τουρισμού και το μέγιστο κόστος
αμοιβής των μουσικών σχημάτων

θα είναι 10.000 €
27-

29/9/2019
13.00-
14.00

B2 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΜΟΥΣΙΚΟ
EVENT

Παρασκευή 27 / Σάββατο 28 / Κυριακή 29 ένα
συγκρότημα κρητικής μουσικής παίζει τα μεσημέρια
και ταυτόχρονα χορεύει συγκρότημα παραδοσιακών
χορών (το ίδο σχήμα για όλες τις ημέρες) από 12:30-
14.00). Το συγκρότημα θα αποτελείται από από 3

έως 4 άτομα που θα παίζουν μουσική.



Β3 ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

26-
29/9/2019

11.00-
12.00

μικρό γαστρονομικό event από
εκθέτη ή συνεταιρισμό γυναικών

ή εστιατόριο της πόλης

Μετά από κάθε γαστρονομικό event πρέπει να
καθαρίζεται/ τακτοποιείται ο χώρος της κουζίνας για
να είναι έτοιμη για το επόμενο γαστρονομικό event.

26-
29/9/2019

16.00-
17.00

μικρό γαστρονομικό event από
εκθέτη ή συνεταιρισμό γυναικών

ή εστιατόριο της πόλης

Μετά από κάθε γαστρονομικό event πρέπει να
καθαρίζεται/ τακτοποιείται ο χώρος της κουζίνας για
να είναι έτοιμη για το επόμενο γαστρονομικό event.

26-
29/9/2019

18.30-
20.30

Γνωστοί σεφ μαγειρεύουν κάθε
απόγευμα διαφορετικός σεφ
δύο συνταγές με κρητικά

προϊόντα

Οι σεφ προσφέρουν δωρεάν 400 γευστικές δοκιμές
σε πιάτο φρούτου (200 από τη μία συνταγή 200 από
τη δεύτερη συνταγή = 400 γευστικές δοκιμές κάθε
απόγευμα, συνολικά 400{πιάτα} επί 4 {απογεύματα}

= 1600 γευστικές δοκιμές). Μετά από κάθε
γαστρονομικό event πρέπει να καθαρίζεται/

τακτοποιείται ο χώρος της κουζίνας για να είναι
έτοιμη για το επόμενο γαστρονομικό event.

Οι πρώτες
ύλες

παρέχονται
από τη

Περιφέρεια
Κρήτης και
χορηγούς.

26/9/2019 Β4

ΗΜΕΡΙΔΑ που άπτεται
των θεμάτων που
πραγματεύεται το

φεστιβάλ

Το ακριβές θέμα της ημερίδας θα υποδείξει το
Τμήμα Τουρισμού

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλα την
τεχνική και γραμματειακή στήριξη

για την πραγματοποιηση της
ημερίδας (ενημέρωση

ενδιαφερομένων- προσκλήσεις,
δελτία τύπου, κλπ). Catering εως

150 άτομα.

Γ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΤΟΠΟΘΕΤ
ΗΣΗ ΤΩΝ
ΑΦΙΣΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ
BANNER
ΣΤΙΣ

19/9/2019
ΠΑΡΑΔΟΣ
Η ΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΩΝ
20/9/2019

Γ1
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ /ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1 γενικό έντυπο για τις εκδηλώσεις, 1 έντυπο σε
θεματική ενότητα που θα ζητηθεί από το Τμήμα
Τουρισμού και 4 έντυπα για τους σεφ που θα
μαγειρέψουν στο φεστιβάλ (βιογραφικό των
σεφ ,υλικά των συνταγών και αναλυτικά βήματα
εκτέλεσης της συνταγής). Κάθε έντυπο από τα 6 θα
έχει ανοικτό διάσταση Α4, Χαρτί: Velvet 150gr
Εκτύπωση: offset 4χρωμία. Κάθε έντυπο θα
εκτυπωθεί σε 2000 τεμ. το καθένα (συνολικά 12.000
τεμάχια), όλα τα έντυπα θα είναι δίγλωσσα
Ελληνικά- Αγγλικά. Αφίσες σε μέγεθος Α3
για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους 4
διαφορετικές αφίσες ( 1 για τα γαστρονομικά
events , 1 για τα μουσικά δρώμενα και 1 γενική
αφίσα των εκδηλώσεων και 1 συνεργαζόμενα
μαγαζιά) απο κάθε αφίσα χρειάζονται 300 τεμάχια
(συνολικά 1200 τεμάχια). Βanners τετράχρωμα απο
μουσαμά (διαστάσεις πλάτος : 70 εκ. ,ύψος: 1,40
εκ.) τα όποια στη πάνω και κάτω πλευρά θα έχουν
στήριξη για διευκόλυνση της τοποθέτησης, θα
απεικονίζουν θέματα από τις αφίσες (50 τεμάχια),
θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το
σχεδιασμό του επικοινωνιακού
υλικού (αφισών, banner και των
εντύπων), τη μετάφραση των
κειμένων στα αγγλικά , την
εκτύπωση και την τοποθέτηση των
Βanners, σε συνεργασία με το
Τμήμα Τουρισμού του Δήμου.



Γ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ
FESTIVAL

Ποδιές = 100 τεμάχια, Μπλούζες ( S ) = 10
τεμάχια ,Μπλούζες ( Μ ) = 30 τεμάχια, Μπλούζες
( L ) = 35 τεμάχια, Μπλούζες ( XL ) = 25 τεμάχια,

Μπλούζες ( XXL ) = 12 τεμάχια . Οι μπλούζες και οι
ποδιές θα είναι λευκές με τυπωμένο σε 4χρωμία το

logo των εκδηλώσεων και το σήμα του Δήμου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Γ3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ SOCIAL
MEDIA

Αναρτήσεις σε Social Media για χρονικό διάστημα
από την υπογραφή της σύμβασης έως και την

επόμενη εβδομάδα εως και τις 10 Οκτωβρίου, με
αναρτήσεις 3με 4 φορές την εβδομάδα, Υπηρεσίες
Αποδελτίωσης Social Media και ΜΜΕ. Τις μέρες που
θα πλησιάζει το φεστιβάλ οι αναρτήσεις θα είναι
συχνότερες. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα
γίνονται αναρτήσεις φωτογραφιών ή βίντεο από τα
events καθημερινά. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να
προχωρήσει και σε 10 χορηγούμενες διαφημίσεις

στα Social Media.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ



26-
29/9/2019 Γ4

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ &
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Λήψεις και τις 4 ημέρες καθ' όλη τη διάρκεια των
εκδηλώσεων απαθανατίζοντας όλα τα μουσικά

events, γαστρονομικά events τους εκθέτες και τον
κόσμο (με παράδοση τουλάχιστον 200

φωτογραφιών ανά ημέρα σε υψηλη και χαμηλή
ανάλυση). Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων και

δημιουργία Βίντεο απολογισμού διάρκειας 2 λεπτών
και μικρότερες εκδοχές 30' από το βασικό για χρήση

στα social. Στο βίντεο θα περιλαμβάνονται
πληροφορίες για την επισκεψιμότητα, εκθέτες

παραβρέθηκαν, φωτογραφίες από όλα τα events, τις
γεύσεις που θα παρουσιάσουν οι σεφ και οι

συνεταιρισμοί , οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν στη
διοργάνωση, κλπ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Δ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δ1
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ενέργειες τεχνικής υποστήριξης για διοργάνωση από
την υπογραφή της σύμβασης έως την ολοκλήρωσή
της, ενδεικτικά επικοινωνία με εκθέτες, χορηγούς,

συνδιοργανωτές, κλπ)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

26-
29/9/2019 Δ2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΙΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ομάδα υποστήριξης με φυσική παρουσία
καθημερινά 3 ατόμων από 25-29 Σεπτεμβρίου από
τις 8:00 το πρωί ως 12:00 το βράδυ ( 1 με γνώσεις
υπολογιστή και 2 βοηθητικά) προκειμένου να
καλύπτουν κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά τη

διάρκεια της διοργάνωσης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΤΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Δ3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Γραφική ύλη (χαρτί Α4 , τετράδια, στυλό,
συνδετήρες, ταινία κόλλησης, ψαλίδι,) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ



Σ
25/9/2019

26-
29/9/2019 Δ5 ΕΞΟΔΑ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ -

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ

Στο χώρο θα υπάρχει επαγγελματίας ξεναγός για 3
ημέρες (Παρασκευή-Σάββατο- Κυριακή) που θα
ενημερώνει τους ξένους επισκέπτες της έκθεσης

στην αγγλική γλώσσα για τα μαγειρικά events (υλικά
και βήματα των μαγείρων), και θα δίνει

πληροφορίες στους τουρίστες .

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ε ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Ε1
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ,ΣΕΦ,
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ,ΚΛΠ)

Κάλυψη εξόδων μετάβασης στο Ηράκλειο
(αεροπορικά εισιτήρια) Μετακίνηση έως 13 ατόμων από

διάφορα μέρη της Ελλάδας

Ε2

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ -
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ,ΣΕΦ,
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ,ΚΛΠ)

Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης στο Ηράκλειο για
όσους μεταβούν από άλλο τόπο. Διανυκτερεύσεις με μέγιστο

αριθμό 18

25-
29/9/2019 Ε3 ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δείπνο εργασιών εκδηλώσεων για 30 άτομα
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


