Αρ.Πρωτ. 624/27-09-2018
Αθήνα: 27/09/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση : Αλ.Φλέμιγκ 34, Τ.Κ.-16672 Βάρη
Πληροφορίες : Π.Σκουλούδης
Τηλέφωνο : 210 8979197
Fax : 2108979198
e-mail: skouloudis@fleming.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της από 09-08-18 διακήρυξης
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου, η διαδικασία του οποίου
απέβη άγονη.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή καταλυμάτων, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης
συνεδρίου και η παροχή των λοιπών υπηρεσιών που περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι,
στα πλαίσια διεξαγωγής του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «EMBO workshop – “Mesenchymal cells in
Inflammation, immunity and cancer” (w19/39)» το οποίο επιχορηγείται από τον οργανισμό “European
Molecular Biology Organization” (EMBO).
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από τις διατάξεις:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,



Τη με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης
τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ
1822/Β/Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους
Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,



του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



του ν. 3469/2006 (Α 131) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις



του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996
(Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”



της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφαση (Β 3400) και της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ
Β 1781) Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ



της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 (Β 2677) Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ



του πδ 38/2017 (ΦΕΚ Α 63) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΠΠ



του πδ 39/2017 (ΦΕΚ Α 64) Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών



της ΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β 969) για την απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ



της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.



του πδ 93/95 (ΦΕΚ 57 Α/1995) Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την
επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ» όπως ισχύει
τροποποιημένο



το ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α/2014), περί Έρευνας όπως ισχύει και το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α
114)



το πδ 7/2018 (ΦΕΚ 12/Α/29-1-2018) «Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (Εε) 2015/2302
σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς
(ΕΕ L 326/11.12.2015).»



την με αριθμό. 206/20-07-2018 απόφαση του ΔΣ περί έγκρισης διενέργειας του
διαγωνισμού με χρήση της δυνατότητας της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/16 , έγκρισης
των τεχνικών προδιαγραφών και συγκρότησης των επιτροπών διαγωνισμού



Την από 20/09/2018 απόφαση της Επιτροπής με την οποία κηρύχθηκε Άγονος ο
διαγωνισμός, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, και αποφασίστηκε η παραπομπή
του θέματος στο Διοικητικό Συμβούλιο για την προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.
Την με αρ.208/24-09-2018 απόφαση του Διοικητικού με την οποία αποφασίστηκε η
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 32 του Ν.
4412/16, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της από 09-082018 προηγούμενης διακήρυξης.



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της από 09-08-2018 προηγούμενης
διακήρυξης, για την ανάθεση σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίου και
Παροχής Καταλυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/16, συνολικού
προϋπολογισμού 34.500,00 € με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Εμπειρία στην
εκτέλεση/διοργάνωση
ανάλογων έργων
αποδεικνυόμενη με βεβαιώσεις
καλής εκτέλεσης ή άλλα
ισοδύναμα έγγραφα.

50%

Κ2

Δομή και οργάνωση της Ομάδας
Έργου. Εξειδίκευση ρόλων,
εύρος εμπλοκής στελεχών
ομάδας έργου. Πληρότητα
σύνθεσης Ομάδας Έργου,
τρόπος συντονισμού των
ατόμων και επικοινωνίας
με την Αναθέτουσα Αρχή

25%

Κ3

Χρονοδιάγραμμα

25%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79950000-8.
Σημειώνεται ότι η υποβολή προσφοράς αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών. Οι τεχνικές
προδιαγραφές του συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνική & Οικονομική Προσφορά, όπως προβλέπονται στην
από 09-08-2018, διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας πρόσκλησης. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνική &
Οικονομική Προσφορά
(πρωτότυπη με σφραγίδα – υπογραφή) καθώς και του
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ. 4 ν.
4412/2016 (Α 147) θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών του Ε.ΚΕ.Β.Ε. ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ (Αλ.
Φλέμιγκ 34 ,Βάρη Αττικής / Ισόγειο, γραφείο 209) έως και την 08.10.2018, ώρα 15.00 μμ.
Όλα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του
Ερευνητικού Κέντρου Βιοιατρικών Επιστημών Αλ.Φλέμιγκ και συγκεκριμένα στη
διεύθυνση: www.fleming.gr
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν απευθύνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών του Ε.ΚΕ.Β.Ε ΑΛ.ΦΛΕΜΙΓΚ, αρμόδιος
υπάλληλος Σκουλούδης Πέτρος, τηλ. 210 9656310, fax 210 8979198.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Α/Α

1

ΠΡΟΙΟΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ

Περιγραφή

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

Παροχή 27 δωματίων (executive Room με
απόκλιση
+/5
δωματίων)
σε
ξενοδοχειακό κατάλυμα δυναμικότητας
έως 180 δωματίων για μονόκλινη ή
δίκλινη χρήση, σε ξενοδοχείο πέντε (5)
αστέρων, σε κοντινή απόσταση από το
ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ» (έως 5 χιλ.) με
παροχή
πρωινού
γεύματος.
Οι
διανυκτερεύσεις
[συνολικά
118
διανυκτερεύσεις (με απόκλιση +/- 20
διανυκτερεύσεις)]
θα
είναι
κατανεμημένες ως εξής:

23.246,00

- 4 διανυκτερεύσεις (από τη 18η Μαΐου
2019 έως την 22α Μαΐου 2019 ή από
τη 19η Μαΐου 2019 έως την 23η Μαΐου
2019) για 17 άτομα.
- 5 διανυκτερεύσεις (από τη 19η Μαΐου
2019 έως την 24η Μαΐου 2019 ή από
τη 18η Μαΐου 2019 έως την 22α Μαΐου
2019) για 10 άτομα.
Να περιλαμβάνει συνοδευτικό
χώρο
(αίθουσα
ή
lobby)
επαρκή
για
τοποθέτηση 50 πινάκων για αφίσες
(poster boards) και για διοργάνωση οκτώ
(8)
coffee-breaks,
τεσσάρων
(4)
μεσημεριανών γευμάτων, ενός (1) κοκτέιλ
και μέχρι ενός (1) βραδινού δείπνου για
200 άτομα (με απόκλιση +/- 25 άτομα) για
το χρονικό διάστημα από 14:00 έως 20:30
της 19ης Μαΐου 2019, από 9:00 έως 20:30
της 20ης, 21ης και της 22ας Μαΐου 2019 και
για το χρονικό διάστημα από 9:00 έως
14:00 της 23ης Μαΐου 2019.
2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 200
ΑΤΟΜΩΝ

Διαθεσιμότητα προς χρήση μίας (1)
Συνεδριακής αίθουσας χωρητικότητας
τουλάχιστον διακοσίων (200) ατόμων σε
«σχολική διάταξη» (καθήμενοι με θρανία)
για το χρονικό διάστημα από 14:00 έως
20:30 της 19ης Μαΐου 2019, από 9:00 έως
20:30 της 20ης, 21ης και της 22ας Μαΐου
2019 και για το χρονικό διάστημα από
9:00 έως 14:00 της 23ης Μαΐου 2019.
Απαιτείται επιπλέον η αίθουσα να είναι
κλιματιζόμενη και να διαθέτει προβολικό
εξοπλισμό (projector, laptop, οθόνες
προβολής εφόσον χρειάζεται για την
πλήρη οπτική κάλυψη από όλους τους
συμμετέχοντες), καθώς και ηχητική και
μικροφωνική
εγκατάσταση

5000,00

συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο
(2) ασύρματων μικροφώνων.
3

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
50
ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΑΦΙΣΩΝ

Διαθεσιμότητα
συνοδευτικού
κλιματιζόμενου χώρου (αίθουσα ή lobby)
χωρητικότητας τουλάχιστον πενήντα (50)
πινάκων ανάρτησης αφισών (poster
boards) για το χρονικό διάστημα από
14:00 έως 20:00 της 19ης Μαΐου 2019 και
από 9:00 έως 20:00 της 20 ης Μαΐου 2019,
και για διοργάνωση coffee-breaks για 200
άτομα (με απόκλιση +/- 25 άτομα) για το
χρονικό διάστημα από 14:00 έως 20:00
της 19ης Μαΐου 2019 και από 9:00 έως
20:00 της 20ης Μαΐου 2019.

1254,00

4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΦΥΛΑΞΗΣ
ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Παροχή υπηρεσίας φύλαξης βρεφών και
παιδιών από έμπειρο και πιστοποιημένο
προσωπικό του ξενοδοχείου κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου για το χρονικό
διάστημα από 14:00 έως 20:30 της 19ης
Μαΐου 2019, από 9:00 έως 20:30 της 20 ης,
21ης και της 22ας Μαΐου 2019 και για το
χρονικό διάστημα από 9:00 έως 14:00 της
23ης Μαΐου 2019 εφόσον χρειαστεί.

1.000,00

5

ΑΜΟΙΒΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ανάληψη διοργάνωσης του συνεδρίου
“Mesenchymal cells in inflammation,
immunity and cancer” από εταιρεία
διοργάνωσης συνεδρίων. Το συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί στην Αττική, σε
ξενοδοχείο πέντε (5) αστέρων, σε κοντινή
απόσταση από το ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ»
(έως 5 χιλ.) με παροχή πρωινού γεύματος,
από τη 19η Μαΐου έως την 23η Μαΐου
2019 και επιχορηγείται από τον
οργανισμό “European Molecular Biology
Organization” (EMBO).

4.000,00

Ο Ανάδοχος
για τη συνολική
διοργάνωση του συνεδρίου, θα αναλάβει
τη
συγκέντρωση
των
συνδρομών/εγγραφών των συνέδρων και
πιθανών άλλων χορηγιών σε δικό του
λογαριασμό με τα οποία θα καλύψει τις
παρακάτω ανάγκες του συνεδρίου:
1) Οργάνωση του τόπου διεξαγωγής του
συνεδρίου. Ο τόπος διεξαγωγής θα
πρέπει να είναι ξενοδοχείο με τα εξής
χαρακτηριστικά:
- να είναι πέντε (5) αστέρων.
- να βρίσκεται σε περιοχή πλησίον του
ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ» (έως 5 χιλ.).
- να παρέχει πρωινό γεύμα.
- να διαθέτει δωρεάν wifi για όλους τους
συνέδρους κατά τη διάρκεια του

συνεδρίου για το χρονικό διάστημα από
14:00 της 19ης Μαΐου 2019 έως 14:00 της
23ης Μαΐου 2019.
- να έχει διαθεσιμότητα για 180 δωμάτια
σε ειδική τιμή για τους συνέδρους.
- να διαθέτει τη δυνατότητα παροχής
διαλειμμάτων καφέ και μεσημεριανού
γεύματος για τουλάχιστον 200 άτομα (με
απόκλιση +/- 25 άτομα).
- να διαθέτει τη δυνατότητα παράθεσης
δείπνου για τουλάχιστον 200 άτομα (με
απόκλιση +/- 25 άτομα).
Η οργάνωση περιλαμβάνει την ενοικίαση
χώρων διοργάνωσης του συνεδρίου στο
ίδιο ξενοδοχείο με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
- 1 συνεδριακό χώρο χωρητικότητας
τουλάχιστον 200 ατόμων σε διάταξη
σχολική για το χρονικό διάστημα από
14:00 έως 20:30 της 19ης Μαΐου 2019,
από 9:00 έως 20:30 της 20ης, 21ης και της
22ας Μαΐου 2019 και για το χρονικό
διάστημα από 9:00 έως 14:00 της 23ης
Μαΐου 2019.
- Χώρο για τη γραμματεία του συνεδρίου
και την επίδειξη τουλάχιστον 50 πινάκων
ανάρτησης αφισών (poster boards) για το
χρονικό διάστημα από 14:00 έως 20:30
της 19ης Μαΐου 2019, από 9:00 έως 20:30
της 20ης, 21ης και της 22ας Μαΐου 2019 και
για το χρονικό διάστημα από 9:00 έως
14:00 της 23ης Μαΐου 2019. Η τοποθέτηση
των πινάκων να γίνει από 9:00 έως 13:00
της 19ης Μαΐου 2019.
- Χώρο για τη φιλοξενία διαλειμμάτων
καφέ και μεσημεριανών γευμάτων.
*Οι χώροι των διαλειμμάτων να είναι
κατά προτίμηση κοινοί με το χώρο
επίδειξης των αφισών.
2) Σύναψη συμφωνίας με κοντινά
ξενοδοχεία (κατά προτίμηση προσβάσιμα
με τα πόδια) για διαθεσιμότητα και
ειδικές τιμές δωματίων για τους
συνέδρους.
3) Μετακίνηση των προσκεκλημένων
ομιλητών από και προς τις χώρες
παραμονής τους – αεροπορικά εισιτήρια.
4) Μεταφορά των προσκεκλημένων
ομιλητών από και προς το αεροδρόμιο
Ελευθέριος Βενιζέλος.
5) Επισιτιστικές υπηρεσίες για όλους τους

σύνεδρους [διακόσια (200) άτομα (με
απόκλιση +/- 25 άτομα)] – διοργάνωση
των παρακάτω:
(α.) οκτώ (8) διαλείμματα καφέ (coffeebreaks),
(β.) τέσσερα (4) μεσημεριανά γεύματα
(γ.) ένα (1) κοκτέιλ εντός ξενοδοχείου
(δ.) τουλάχιστον ένα (1) ή μέχρι δύο (2)
βραδινό/ά δείπνο/ά εντός ή εκτός
ξενοδοχείου σε εστιατόριο της περιοχής
και προσβάσιμο από τον συνεδριακό
χώρο με τα πόδια.
6) Εκτύπωση υλικού για το συνέδριο –
220 αντίτυπα (+/- 25 αντίτυπα) από το
βιβλίο των abstracts, τα name badges των
συνέδρων, κτλ - και ενοικίαση πενήντα
(50) πινάκων για ανάρτηση αφισών
(poster boards).
7) Έξοδα γραμματειακής υποστήριξης του
συνεδρίου.
8) Αναζήτηση επιπλέον χορηγιών.
9) Λοιπά
συνεδρίου.

έξοδα

οργάνωσης

του

10) Σύνταξη στην Αγγλική γλώσσα
απολογιστικής
έκθεσης
που
να
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
(α.) τον τελικό οικονομικό απολογισμό
(συνολική ανάλυση όλων των εσόδων και
εξόδων για ολόκληρη τη διοργάνωση του
συνεδρίου).
(β.) ανάλυση του συνολικού αριθμού
συμμετεχόντων και παροχή επιπλέον
στοιχείων όπως φύλλο, εθνικότητα και
χώρα κατοικίας και άλλων στοιχείων.
(γ.) λίστα με στοιχεία των συμμετεχόντων
(ονοματεπώνυμο, Ινστιτούτο, Εθνικότητα,
χώρα προσέλευσης, το ακριβές ποσό που
απονεμήθηκε
κλπ)
για
φύλαξη
βρέφους/τέκνου και/ή ως επιχορήγηση
ταξιδιού (travel grant) ή απαλλαγή
εξόδων εγγραφής στο συνέδριο .
ΣΥΝΟΛΟ

34.500,00

Ο Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής
Καθηγητής Γεώργιος Κόλλιας

