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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την επιλογή χώρου διεξαγωγής διήμερου συνεδρίου στην Αθήνα, με τίτλο: «European Data 

Forum 2014». 
 

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του Ε.Κ. «Αθηνά» - «Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», με βάση τις διατάξεις του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου, όπως ισχύει (Κεφάλαιο 19: Διαδικασίες 
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων Προμηθειών / Υπηρεσιών / Μελετών) και σε εκτέλεση της 
από 31-5-2013 απόφασης της 122ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της 
διεξαγωγής του διήμερου συνεδρίου με τίτλο «European Data Forum 2014» προτίθεται να προβεί 
μέσω της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού στην επιλογή του κατάλληλου χώρου διεξαγωγής 
του συνεδρίου.  
 
Φυσικό Αντικείμενο Έργου. 

Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα πρέπει να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται 

για την τέλεση επαγγελματικών συνεδρίων, σεμιναρίων ή ημερίδων ενημέρωσης. Για το σκοπό αυτό 

κρίνεται απαραίτητο να διερευνηθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης του συνεδρίου σε ξενοδοχείο 

των Αθηνών. 

 

Ειδικότερα ζητούνται:  

1. Χώροι διεξαγωγής συνεδρίου το διήμερο 19 και 20 Μαρτίου 2014. 

1.1. Μία (1) αίθουσα χωρητικότητας τουλάχιστον 400 καθήμενων σε θεατρική διάταξη 

(εφεξής «Κεντρική αίθουσα»). 

1.2. Μία (1) αίθουσαχωρητικότητας τουλάχιστον 100 καθήμενων σε θεατρική διάταξη 

(εφεξής «Αίθουσα workshop»). 

1.3. Κατάλληλος χώρος υποδοχής για την εγγραφή των συμμετεχόντων πλησίον της Κεντρικής 

αίθουσας. 

1.4. Κατάλληλος χώρος αποθήκευσης υλικών του συνεδρίου (τσάντες, φάκελοι εργασιών 

κλπ.). 

1.5. Χώροι παράθεσης καφέ και όρθιων γευμάτων, πλησίον της Κεντρικής αίθουσας. 

1.6. Χώρος παράθεσης καθιστού δείπνου, εντός του κτηριακού συγκροτήματος όπου θα 

διεξαχθεί το συνέδριο. 

2. Υπηρεσίες επισιτισμού. 



 

 

2.1. Παράθεση καφέ: 

2.1.1. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ελεύθερη παροχή καφέ φίλτρου, τσαγιού, νερού με 

τα σχετικά συνοδευτικά βουτήματα κατά τα διαλείμματα των εργασιών της 

ημερίδας. 

2.1.2. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή νερού και καφέ (freeflow) σε 

όλη τη διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου (από πρωί 08.30 έως απόγευμα 

17.30) για 400 άτομα. 

2.2. Παράθεση γευμάτων: 

2.2.1. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή δύο όρθιων γευμάτων για 400 άτομα τα 

μεσημέρια της 19ηςκαι 20ης Μαρτίου 2014. 

2.2.2. Τα γεύματα θα πρέπει να προσφέρουν κατ’ ελάχιστον έξι (6) διαφορετικές 

επιλογές αλμυρών και δύο (2) επιλογές γλυκών. 

2.2.3. Στη διάρκεια των γευμάτων θα προσφέρονται στους συμμετέχοντες κρασί, μπίρα, 

αναψυκτικά, νερό. 

2.3. Παράθεση δείπνου: 

2.3.1. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή «καθιστού» δείπνου το βράδυ της 20ης 

Μαρτίου 2014 στο οποίο θα συμμετέχουν τετρακόσια (400) άτομα. 

2.3.2. Το δείπνο θα πρέπει να προσφέρει κατ’ ελάχιστον ορεκτικό, κυρίως πιάτο, γλυκό. 

2.3.3. Στη διάρκεια του δείπνου θα προσφέρονται στους συμμετέχοντες κρασί, μπίρα, 

αναψυκτικά, νερό. 

3. Γενικές απαιτήσεις 

3.1. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα πρέπει να βρίσκεται εντός του Δήμου Αθηναίων 

με πρόσβαση από τουλάχιστον τρία από τα τέσσερα ακόλουθα μέσα συγκοινωνίας: 

ΣΤΑΣΥ (Μετρό, Ηλεκτρικός σιδηρόδρομος), ΟΣΥ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ) σε απόσταση 

μικρότερη των 500m. 

3.2. Οι αίθουσες και οι χώροι υποδοχής θα πρέπει να είναι κλιματιζόμενοι. 

3.3. Η κεντρική αίθουσα, η αίθουσα workshop και ο χώρος υποδοχής θα πρέπει να παρέχουν 

επαρκή ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (wi-fi) χωρίς χρέωση των συμμετεχόντων 

στην ημερίδα. 

3.4. Η κεντρική αίθουσα, η αίθουσα workshop και ο χώρος υποδοχής θα πρέπει είναι 

προσβάσιμοι από ΑΜΕΑ. 

3.5. Θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες καθαριότητας όλων των χώρων και καθ’ όλη τη 

διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου. 

3.6. Η κεντρική αίθουσα και η αίθουσα workshop θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο 

εξοπλισμό για τη διεξαγωγή του συνεδρίου, ως εξής: 

3.6.1. Εξοπλισμός παρουσιάσεων (Η/Υ με κατάλληλα προγράμματα, όπως ενδεικτικά, 

powerpoint, dataprojector κλπ.), ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους ομιλητές να 

προβάλουν τις παρουσιάσεις τους. 

3.6.2. Μικροφωνικές εγκαταστάσεις για τα προεδρεία, τους εισηγητές (στο podium) 

καθώς και τουλάχιστον ένα (1) ασύρματο μικρόφωνο για το ακροατήριο. 

3.6.3. Τυχόν άλλο μέσον, που κριθεί κατά την προετοιμασία ή και κατά τη διεξαγωγή της 

ημερίδας απαραίτητο και δεν μπορεί να προβλεφθεί.  

3.6.4. Βήμα (podium) για τους ομιλητές. 

3.7. Ο χώρος υποδοχής θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη επιφάνεια διαστάσεων τουλάχιστον 

2mx4m ή κινούμενα πάνελ (posterpanels) για την ανάρτηση ανακοινώσεων. 

3.8. Η εταιρεία, στην οποία θα ανατεθεί το παρόν έργο, θα αναλάβει: 



 

 

3.8.1. την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, κατά την υλοποίηση του έργου, 

σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές και τις τρέχουσες κατευθύνσεις της 

αναθέτουσας αρχής,  

3.8.2. την ευθύνη για την απρόσκοπτη φιλοξενία του συνεδρίου, την άριστη 

εξυπηρέτηση, καθώς και την άνετη παραμονή των συμμετεχόντων στους χώρους 

διεξαγωγής του. Για το σκοπό αυτό αναλαμβάνει κάθε ενέργεια που δεν 

αναφέρεται ρητά στο παρόν κείμενο, απαιτείται όμως για το σκοπό αυτό. 

3.9. Η εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί το παρόν έργο οφείλει να συνεργάζεται στενά με την 

αναθέτουσα αρχή, καθώς και όποιον άλλο φορέα ή άτομο της υποδειχθεί, προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται μέχρι του ποσού των πενήντα οκτώ 

χιλιάδων ευρώ (58.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & νομίμων κρατήσεων. 

 

Κατάθεση Προσφορών. 

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ε.Κ. «Αθηνά», Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, 15125 

Παράδεισος- Μαρούσι (υπόψη κας Ε. Παραδείση).  

 

Κατακύρωση Διαγωνισμού. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή βάσει του κόστους, των τεχνικών χαρακτηριστικών και της 

ποιότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας. 

 

Προθεσμία Υποβολής. 

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 12:00. Προσφορές που θα 

κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως 

εκπρόθεσμες. 

 

Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς. 

Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί με βάση την παρακάτω δομή έτσι ώστε να διευκολύνεται η 

αξιολόγησή της: 

Ενότητα 1. Περιγραφή προσφερόμενων υπηρεσιών με βάση τις απαιτήσεις του έργου.  

Ενότητα 2. Οικονομικό μέρος της προσφοράς, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

 

 
 
Συνολική οικονομική 
προσφορά 

Οικονομική Προσφορά 
Χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ που αναλογεί Οικονομική Προσφορά 
με ΦΠΑ 

   

Ολογράφως 
 
 

  

 

Δημοσίευση. 

Το κείμενο της προκήρυξης είναι δημοσιευμένο στο δικτυακό τόπο: 
http://www.ipsyp.gr/index.php?option=com_ipsyp&view=announcements&Itemid=20&lang=el 


