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Αθήνα, 17.06.2013 
Α.Π. 342/2013 

 
 

 
Θέμα :  

Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Οργανωτικού Γραφείου 
Συνεδρίων για τις εκδηλώσεις της  

Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος 
 

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, αναφερόμενη στη συνέχεια ως Ε.Ε.Μ.Η., ως 

οργανωτικός φορέας οργανώνει α) Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο ανά διετία και β) την 

τακτική ανά διετία Διημερίδα. 

Με βάση το Καταστατικό της η Ε.Ε.Μ.Η. προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την καταλληλότερη προσφορά για την επιλογή 

Οργανωτικού Γραφείου που θα αναλάβει την οργάνωση και διαχείριση συγκεκριμμένων 

λειτουργιών των εκδηλώσεων α) της Διημερίδας 2014 που θα γίνει στην Κύπρο και β) του 

14ου Πανελληνίου Ηπατολογικού Συνεδρίου την Άνοιξη του 2015.  

 

Α. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ –ΑΝΟΙΞΗ 2014 

Α1. Βασικά δεδομένα Διημερίδας Ε.Ε.Μ.Η. 

Διάρκεια : 2 ημέρες (Παρασκευή-Σάββατο) 

Χρόνος Διεξαγωγής : 30-31 Μαΐου 2014 

Τόπος Διεξαγωγής : Κύπρος (Λευκωσία) 

Συνεδριακοί χώροι :  

 Μια αίθουσα 250 ατόμων με οπτικοακουστική κάλυψη 

 Εκθεσιακός χώρος 500 τ.μ. για Γραμματεία, Έκθεση, διάθεση καφέ στα διαλείμματα 

Υπολογιζόμενος αριθμός Συνέδρων : 200 

Οικονομική διαχείριση : από το Οργανωτικό Γραφείο 

 

 

Α2. Απαιτούμενες υπηρεσίες από το Οργανωτικό Γραφείο 

 Σχεδιασμός αφίσας, δελτίου συμμετοχής, βιβλίο πρακτικών, προκαταρκτικού-

τελικού προγράμματος, προσκλήσεων και προγράμματος-μενού τελετής έναρξης 

και επισήμου δείπνου αντίστοιχα, πιστοποιητικών παρακολούθησης, κονκαρδών 

συνέδρων και εκθετών. 
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 Συσκευασία και ταχυδρόμηση 500-700 φακέλων προκατακτικού προγράμματος. 

 Αφισοκόλληση σε νοσοκομεία. 

 Τοποθέτηση υλικού στην τσάντα. 

 Κατασκευή και τοποθέτηση banners και λαβάρων της εκδήλωσης στο χώρο. 

 

Α3. Γραμματεία κατά τη διάρκεια της Διημερίδας 

 Διεύθυνση Διημερίδας 

 Τμήματα προεγγραφών, επί τόπου εγγραφών, προσκεκλημμένων ομιλητών, 

χορηγών-εκθετών, τουριστικών υπηρεσιών 

 Ταμείο 

 Αποθήκη 

 Έλεγχος εισόδου σε μία αίθουσα 

 Σήμανση συνεδριακού χώρου 

 Κατάλληλη προετοιμασία της αίθουσας (νερό, λουλούδια, ονόματα 

προέδρων/ομιλητών κλπ) 

 Διάθεση 2 ατόμων για τις εκτός Συνεδριακού Κέντρου εκδηλώσεις της Διημερίδας 

(επίσημο δείπνο, τελετή έναρξης) 

 

Α4. Οπτικοακουστικά μέσα 

 Ένας τεχνικός στην αίθουσα 

 Data projector, desktop και laptop computers για προβολή : power point, DVD, 

Video 

 Laser pointer 

 Μικροφωνική εγκατάσταση με ένα μικρόφωνο αναλογίου, πέντε επιτραπέζια και 

δύο φορητά μικρόφωνα 

 Ενισχυτής ήχου και κατάλληλο αριθμό ηχείων 

 Γραφείο υποδοχής προβολών με δύο τεχνικούς-χειριστές με κατάλληλη υποδομή 

 

Α5. Έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών  

 Πλήρης αποτύπωση του χώρου της έκθεσης σε χώρους μιας κατηγορίας 

 Μελέτη και εγκατάσταση της ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής του εκθεσιακού 

χώρου  

 Κατασκευή εκθεσιακών χώρων των 10 τ.μ. για τους εκθέτες που θα το ζητήσουν 

(τιμή ανά stand) 
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Α6. Ταξιδιωτική και τουριστική κάλυψη  

 Αποκλειστική ανάληψη της ξενοδοχειακής κάλυψης των συνέδρων (από όσους 

ζητηθεί) 

 Αποκλειστική ανάληψη της ξενοδοχειακής κάλυψης των συμμετέχοντων ομιλητών 

και προέδρων στην Διημερίδα 

 

Β. ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΑΝΟΙΞΗ 2015 

Β1. Βασικά δεδομένα Συνεδρίου Ε.Ε.Μ.Η. 

Διάρκεια : 4 ημέρες (Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή) 

Χρόνος Διεξαγωγής : Άνοιξη 2015 

Τόπος Διεξαγωγής : Αθήνα (εκτός κέντρου) ή Κώς 

Συνεδριακοί χώροι :  

 Μια αίθουσα 400 ατόμων με οπτικοακουστική κάλυψη 

 Εκθεσιακός χώρος 1.000 τ.μ. για Γραμματεία, Έκθεση, διάθεση καφέ στα 

διαλείμματα 

Υπολογιζόμενος αριθμός Συνέδρων : 400 

Υπολογιζόμενος αριθμός υποβαλλόμενων περιλήψεων : 150 

Οικονομική διαχείριση : από το Οργανωτικό Γραφείο 

 

Β2. Απαιτούμενες υπηρεσίες από το Οργανωτικό Γραφείο 

 Σχεδιασμός αφίσας, επιστολόχαρτων, φακέλων, δελτίου συμμετοχής, εντύπου 

περιλήψεων, 1ης ανακοίνωσης, προκαταρκτικού-τελικού-συνοπτικού 

προγράμματος, βιβλίου ή DVD πρακτικών, πρακτικών μετεκπαιδευτικού σεμιναρίου 

προσκλήσεων και προγράμματος-μενού τελετής έναρξης και επισήμου δείπνου 

αντίστοιχα, πιστοποιητικών παρακολούθησης, κονκαρδών συνέδρων και 

εκθετών,αναμνηστικού διπλώματος στα αγγλικά στους ξένους ομιλητές. Όπου 

απαιτηθεί έντυπα θα σχεδιαστούν και στα αγγλικά. 

 Συσκευασία και ταχυδρόμηση 800-1000 φακέλων 1ης ανακοίνωσης-προκατακτικού 

προγράμματος 

 Αφισοκόλληση σε νοσοκομεία 

 Τοποθέτηση υλικού στην τσάντα 

 Κατασκευή και τοποθέτηση banners και λαβάρων του συνεδρίου στο συνεδριακό 

χώρο 
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 Οργάνωση συνέντευξης τύπου λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου 

 

Β3. Διαχείριση υποβληθεισών εργασιών συνεδρίου 

 Υποδοχή περιλήψεων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω internet/ e- mail 

 Ηλεκτρονική διαχείριση με ειδικό πρόγραμμα 

 Αποστολή – παραλαβή τυπωμένων περιλήψεων προς και από τους κριτές 

 

Β4. Γραμματεία κατά τη διάρκεια της Διημερίδας 

 Διεύθυνση Συνεδρίου 

 Τμήματα προεγγραφών, επί τόπου εγγραφών, προσκεκλημμένων ομιλητών, 

χορηγών-εκθετών, τουριστικών υπηρεσιών 

 Ταμείο 

 Αποθήκη 

 Έλεγχος εισόδου σε δύο αίθουσες 

 Σήμανση συνεδριακού χώρου 

 Κατάλληλη προετοιμασία των 2 συνεδριακών αιθουσών (νερό, λουλούδια, ονόματα 

προέδρων/ομιλητών κλπ) 

 Διάθεση 2 ατόμων για τις εκτός Συνεδριακού Κέντρου εκδηλώσεις του Συνεδρίου 

(επίσημο δείπνο, τελετή έναρξης) 

 

 

Β5. Οπτικοακουστικά μέσα 

 Ένας τεχνικός στην αίθουσα 

 Data projector, desktop και laptop computers για προβολή : power point, DVD, 

Video 

 Laser pointer 

 Μικροφωνική εγκατάσταση με ένα μικρόφωνο αναλογίου, πέντε επιτραπέζια και 

δύο φορητά μικρόφωνα 

 Ενισχυτής ήχου και κατάλληλο αριθμό ηχείων 

 Γραφείο υποδοχής προβολών με δύο τεχνικούς-χειριστές με κατάλληλη υποδομή 
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Β6. Έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και posters 

 Πλήρης αποτύπωση του χώρου της έκθεσης σε χώρους μιας κατηγορίας 

 Μελέτη και εγκατάσταση της ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής του εκθεσιακού 

χώρου  

 Κατασκευή εκθεσιακών χώρων των 10 τ.μ. για τους εκθέτες που θα το ζητήσουν 

(τιμή ανά stand) 

 Ενοικίαση, εγκατάσταση panels διπλής όψεως για 150 posters για όλες τις 

ημέρες, ηλεκτρομηχανολογική υποδομή του χώρου έκθεσης των posters  και 

υλικά ανάρτησης των posters από τους συγγραφείς 

 

Β7. Ταξιδιωτική και τουριστική κάλυψη  

 Αποκλειστική ανάληψη της ξενοδοχειακής κάλυψης των συνέδρων (από όσους 

ζητηθεί) 

 Αποκλειστική ανάληψη της ξενοδοχειακής κάλυψης των συμμετέχοντων ομιλητών 

και προέδρων, ξένων και ελλήνων στο Συνέδριο  

 Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο ξένων ομιλητών 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ Α2 & Β2 

Η Ε.Ε.Μ.Η. θα ορίσει δια της Οργανωτικής Επιτροπής τους αναδόχους των διαφόρων 

λειτουργιών που δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο Α2 & Β2 (τυπογραφείο, 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα, catering κλπ), με δυνατότητα συμμετοχής στην υποβολή 

προσφορών ανάδειξης αναδόχων και του Οργανωτικού Γραφείου. 

Η Οργανωτική Επιτροπή μπορεί να αναθέσει διάφορες λειτουργίες απ’ ευθείας σε 

χορηγούς π.χ. ταχυδρόμηση της 1ης ανακοίνωσης, με αντίστοιχη μείωση του 

συγκεκριμμένου κόστους από την αμοιβή του Οργανωτικού Γραφείου. 

Το Οργανωτικό Γραφείο μπορεί να φέρει στο Συνέδριο χορηγούς ή εκθέτες εκτός από 

φαρμακευτικές εταιρείες ιατρικών μηχανημάτων με προμήθεια 20% επί του αντιστοίχου 

καθαρού (πλην ΦΠΑ) εσόδου της Ε.Ε.Μ.Η. από τον συγκεκριμμένο χορηγό ή εκθέτη. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Στην προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου Οργανωτικού Γραφείου θα πρέπει να 

συμπληρωθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω :  

1. Παρεχόμενες υπηρεσίες 

Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

2. Οικονομική προσφορά 

Πρόκειται για την αιτούμενη αμοιβή των υπηρεσιών. 

3. Εμπειρία και υποδομή του Οργανωτικού Γραφείου 

Να αναφερθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της εμπειρίας του 

Οργανωτικού Γραφείου από την οργάνωση μεγάλων συνεδρίων και την υποδομή που 

διαθέτει. 

4. Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών 

Να αναφερθεί η αιτούμενη αμοιβή για συγκεκριμμένες υπηρεσίες. 

5. Ανταποδοτικά οφέλη της Ε.Ε.Μ.Η. 

Να αναφερθεί η τυχόν ανταπόδοση στην ΕΕΜΗ ποσοστού επί συγκεκριμμένων εσόδων 

του Οργανωτικού Γραφείου (π.χ. από έσοδα από διάθεση δωματίων, εισιτηρίων κλπ) ή 

άλλων ανταποδοτικών ωφελημάτων που μπορεί να δώσει στην ΕΕΜΗ. 

6. Εγγυήσεις 

Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 

75.000,00 €, η οποία είτε καταπίπτει είτε επιστρέφεται ατόκως μετά τη λήξη του 

Συνεδρίου, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης. Επιπλέον θα υπογραφεί συμφωνητικό με την 

ΕΕΜΗ για την αποδοχή των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωμάτων (με σύμφωνες 

γνώμες νομικών συμβούλων αμφότερων των πλευρών). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η υποβολή των προσφορών θα πρέπει να γίνει την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2013 από τις 

1100 έως τις 1300 στην Γραμματεία της Ε.Ε.Μ.Η., Σ. Σλήμαν 48, Αμπελόκηποι, 1ος όροφος. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να περιέχει τα 

αιτούμενα δεδομένα σε 6 αντίγραφα. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Η. και θα είναι οριστική , χωρίς να 

υπόκειται σε ενστάσεις εκ μέρους των γραφείων που θα υποβάλλουν προσφορές στο 

διαγωνισμό. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο        

  

    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

Ι. Κοσκίνας 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Ι. Βλαχογιαννάκος 


