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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Φιλοξενία Συνεδρίου σε χώρους κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών» 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών 
Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-

Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και 
κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο: 

«Φιλοξενία Συνεδρίου σε χώρους κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας» 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη φιλοξενία 

ανάλογων εκδηλώσεων και να είναι πλήρως εξοικειωμένοι με το αντικείμενο αυτό. 

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(4.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης 
προσφοράς με τα εξής στοιχεία: 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το έργο: 

 

«Φιλοξενία Συνεδρίου σε χώρους κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας» 

 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τη 24η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 
μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ 
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων 
Αιγιαλείας 52, 
15125 Μαρούσι, Αθήνα 

Για τη λήψη της τελικής απόφασης θα συνεκτιμηθούν το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η 

πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης, η τεχνική και επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων, 
η καταλληλότητα και η τοποθεσία του προσφερόμενου χώρου. 

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την 

εξόφλησή του. 

Επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος, χωρίς ΦΠΑ και κατά την πρώτη πληρωμή της σύμβασης 

παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), 

σύμφωνα με τον Ν. 4013/2011. 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στην κα Μαρία Καρέλλα τηλ: 2111059500, fax: 2111059501, e-mail: karella@certh.gr 

  Για το ΕΚΕΤΑ 

 Καθ. Εμμ. Κακαράς  

Διευθυντής ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Αντικείμενο 

 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BioEconomy Regional Strategy Toolkit – BERST, 

το ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ ενδιαφέρεται για την ανάθεση του έργου της φιλοξενίας εκδήλωσης σε χώρους 

κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας. 

 

Η Εκδήλωση θα διοργανωθεί στις 25/5/2014 και αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτή περίπου 

200 σύνεδροι. Στην εκδήλωση θα προσκληθούν σημαντικοί φορείς, όπως δημόσιες αρχές, 

Περιφέρειες, Γραμματείες Υπουργείων, επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα της 

βιοοικονομίας, Έλληνες και διεθνείς επενδυτές, κ.ά. 

 

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα διοργανωθεί επιπλέον επίσκεψη στην Ακαδημία Αθηνών και 

Θεματική Έκθεση στο Ζάππειο Μέγαρο. 

 

Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο για τη φιλοξενία της εκδήλωσης, 

ο οποίος θα πληροί κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι : 

 

 

 Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2000  

 Εγγύτητα στην Ακαδημία Αθηνών και το Ζάππειο Μέγαρο (ακτίνα 2 χλμ. από Ακαδημία 

Αθηνών και Ζάππειο Μέγαρο) 

 Εγγύτητα στο Μουσείο Ακρόπολης (ακτίνα 300 μ. από Μουσείο Ακρόπολης και 

Αρχαιολογικό Χώρο Ακρόπολης) 

 Τουλάχιστον 1 Αίθουσα χωρητικότητας 200 ατόμων με θεατρική διάταξη καθισμάτων, 

τουλάχιστον 500 τ.μ. 

 Τουλάχιστον 3 Αίθουσες χωρητικότητας 50 ατόμων με θεατρική διάταξη καθισμάτων 

 Χώρο (foyer) για την δυνατότητα παρουσίασης poster τουλάχιστον 400 τ.μ. 

 Παροχή οπτικοακουστικού εξοπλισμού με τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα 

σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω WiFi 

 Χώρους εστίασης για 200 άτομα 

 Παροχή Επισιτιστικών Υπηρεσιών για 200 άτομα το κόστος της οποίας θα 

περιλαμβάνεται στην Προσφορά του Αναδόχου 

 Δυνατότητα παροχής κλινών για τουλάχιστον 1 διανυκτέρευση (στις 24 Μαΐου 2015) 

και για τουλάχιστον 150 άτομα 

 

 

 

 


