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ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού, σε ευρώ,
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για τη
διοργάνωση και φιλοξενία της 3ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης
στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αξόνων Μεταφοράς
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEETAC) στην Αθήνα την 22α
Μαΐου 2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1 - Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 24 του ν. 2198/1994, σχετικά µε την « παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
από εµπορικές επιχειρήσεις ».
β) Του ν. 2362/1995 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3871/2010 « ∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση
και Ευθύνη », την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 « Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας » και τα άρθρα 45 και 50 του ν. 3941/2011
«Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» και ισχύει σήµερα.
γ) Του π. δ. 293 / 1999 « Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών »,
όπως τροποποιήθηκε µε τα π. δ. 100/2002, 59/2003, 99/2005, 186/2007 και το ν. 3897/
2010 και ισχύει σήµερα.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ».
ε) Του π. δ. 118/2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου » ( εφαρµοζοµένου αναλογικά ).
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2 - Τις αποφάσεις µε αριθµούς :
α) 54100/13000/16-09-2004 του Υπουργού και του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών
« Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και δικαιώµατος υπογραφής ».
β)

Οικ. 11746/1305 /13-2-2008
των Υπουργών
Εσωτερικών και Μεταφορών
και
Επικοινωνιών « Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των
τριών υπογραφών ».

γ) 2876/7-10-2009 του Πρωθυπουργού « Αλλαγή τίτλου Υπουργείων ».
δ) 35130/739 / 9-8-2010 του Υπουργού Οικονοµικών « Αύξηση των χρηµατικών ποσών του
άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ».
ε) 10204/∆Ε-4440,8400/8-3-2011 του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, µε την οποία εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2011 και
στη Σ.Α.Ε. - 063/2 το έργο SEETAC «SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS
COOPERATION» µε κωδικό MIS : 2011ΣΕ06320001 και προϋπολογισµό το ποσό των
εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων
λεπτών # 146.204,74 € #.
3 - Την υπ’ αριθµ. 10578/∆Ε/1206/5-3-2012 εγκύκλιο οδηγιών του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την έγκριση και χρηµατοδότηση του Π∆Ε 2012 και
τον προγραµµατισµό δαπανών Π∆Ε 2013 - 2015.
4 - Το υπ’ αριθµ. ∆18.3/10266/288/9-3-2012 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων Τοµέα
Μεταφορών του Υπουργείου µας, που αναφέρεται στην ανάθεση ανάθεσης διαφόρων
εργασιών και υπηρεσιών, στο πλαίσιο της 3ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Αξόνων Μεταφοράς Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEETAC), που θα
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα την 22α Μαΐου 2012.
5 - Το γεγονός ότι η πραγµατοποίηση της παραπάνω εκδήλωσης, λόγω της φύσης των
ζητουµένων υπηρεσιών, καθώς θα είναι σε υπουργικό επίπεδο και κατά συνέπεια θα έχει
επίπτωση στη γενικότερη εικόνα της Ελλάδας, ως διοργανώτριας Χώρας, θα πρέπει να
συνδυάζει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χαµηλό τίµηµα και την ποιότητα των
παρεχοµένων υπηρεσιών και η επιλογή του αναδόχου να αποτελεί, αιτιολογηµένα, την
καλύτερη δυνατή σχέση τιµής - κόστους.
6 - Την από 11-04-2012 ανακοίνωση περί διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης, για την ανάδειξη των
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού επιλογής
του παραπάνω αναδόχου.
7 - Το από 18-04-2012 πρακτικό δηµόσιας κλήρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1 - Εγκρίνουµε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού ( λόγω ύψους δαπάνης ), µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή εξειδικευµένου αναδόχου, ο
οποίος θα αναλάβει τη διοργάνωση και φιλοξενία της 3ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης στο πλαίσιο
του Προγράµµατος Αξόνων Μεταφοράς Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEETAC), που θα
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα την 22α Μαΐου 2012.
Το έργο και οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ανάδοχος περιγράφονται αναλυτικά στο
επισυναπτόµενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
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2 - ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
α) Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ( Ηµεδαπά ή αλλοδαπά ),
β) Συνεταιρισµοί και
γ) Ενώσεις, κοινοπραξίες ή συµπράξεις
φυσικών και νοµικών προσώπων, που
υποβάλλουν κοινή προσφορά και των οποίων τα µέλη ευθύνονται εξ ολοκλήρου,
που στις δραστηριότητές τους εντάσσεται
η οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων,
ηµερίδων, εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων ( διανυκτέρευση και διατροφή συνέδρων,
γραµµατειακή υποστήριξη, υπηρεσίες διερµηνείας και ξενάγησης κλπ.).
3 - Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2362/1995, του
π. δ. 118/2007 ( εφαρµοζοµένου αναλογικά ) και τους όρους της παρούσας απόφασης.
4 - Ορίζουµε τριµελή επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισµού, αποτελούµενη
τους παρακάτω υπαλλήλους :

από

α) Βασιλική Κολοβού, ως Πρόεδρο,
β) Παρασκευή - Μαρία Τούρλου και
γ) Θεοδώρα Ρίσκα,
µε αναπληρωτές τους : Εµµανουήλ Παρίση, ως αναπληρωτή της Προέδρου και Παναγιώτη
Μπουσµάδη
Η συγκρότηση των επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού προέκυψε κατόπιν της
διενέργειας, από την Υπηρεσία µας, δηµόσιας κλήρωσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικά
οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση και στην υπ’ αριθµ.
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.
4024/2011.
Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσµατά της, συνετάχθη σχετικό πρακτικό, το
οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο και ισοδύναµης ισχύος τµήµα της παρούσας
απόφασης.
Η αναπλήρωση κάποιου µέλους της επιτροπής, λόγω απουσίας ή κωλύµατος, γίνεται µε
φροντίδα
της
Προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση. Για την έγκαιρη κλήτευση των
αναπληρωµατικών, τα τακτικά µέλη πρέπει να ενηµερώνουν εγκαίρως τον Πρόεδρο, για
τυχόν απουσία ή κώλυµά τους.
5 - Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι :
α) Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και
β) Η σύνταξη και υποβολή πρακτικού, καθώς και συγκριτικού πίνακα τιµών, στη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπ. Υ. Με. & ∆ι., µε τα αποτελέσµατα της διενέργειας του
διαγωνισµού, το συντοµότερο δυνατό.
Επισηµαίνουµε ότι, στην αιτιολογηµένη κρίση της επιτροπής, είναι ο αποκλεισµός
εταιρειών, που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.
Αναλυτικότερα, για την αξιολόγηση των προσφορών, λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω
στοιχεία :
 Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσας απόφασης.
 Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόµενη τιµή, σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην, αγορά, τιµή, για όµοια ή παρεµφερή εργασία.
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Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προσφέροντα µε το χαµηλότερο τίµηµα, εκ των
υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας απόφασης. Η επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού, δύναται να προβεί σε επιθεώρηση των προτεινόµενων
ξενοδοχείων, εστιατορίων, λεωφορείων και λοιπών εγκαταστάσεων, προκειµένου να
διαπιστωθεί η κάλυψη των απαιτήσεων του Υπουργείου για ποιοτική παροχή υπηρεσιών,
λόγω του διεθνή χαρακτήρα της διάσκεψης.
Η
αξιολόγηση
των
προσφορών
θα
στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα
παραπάνω κριτήρια. Αντιπροσφορές σε ουδεµία φάση του διαγωνισµού και για
ουδεµία αιτία γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
6 - Οι υποψήφιοι ανάδοχοι :
Θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, το αργότερο έως την 30η
Απριλίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπ. Υ. Με. & ∆ι.
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου), σε σφραγισµένο φάκελο µαζί µε
επιστολή τους, προκειµένου να πρωτοκολληθούν. Στην περίπτωση της
ταχυδροµικής αποστολής, το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων που θα
αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται στο κεντρικό πρωτόκολλο µετά την
παραπάνω ηµεροµηνία, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Εφόσον επιθυµούν, δύνανται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση, από την
παραπάνω αναφερόµενη επιτροπή, των προσφορών, την 2α Μαΐου 2012, ηµέρα
Τετάρτη, στο κτίριο του Υπ.Υ.Με. & ∆ι. (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε - Παπάγου),
Γραφείο 605 και ώρα 10:00΄ π.µ.
7 - Οι
προσφορές θα είναι δακτυλογραφηµένες και
δεν
θα φέρουν παράτυπες
διορθώσεις ( σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. ). Αν υπάρχουν διορθώσεις,
προσθήκες κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και
µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η
δε αρµόδια επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο, θα
µονογράψει τις διορθώσεις
και γενικά θα
επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την
αποσφράγιση της προσφοράς.
8 - Οι τιµές θα δίνονται σε ευρώ, για την παροχή όλων των υπηρεσιών που αναφέρονται
στο επισυναπτόµενο ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι τιµές θα αναγράφονται ολογράφως
και αριθµητικώς.
Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς
άλλο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι τιµές στην προσφορά των εταιρειών, που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, θα
δίνονται, ως εξής :
α) τιµή συνολικού κόστους ( χωρίς Φ. Π. Α. ) για την παροχή όλων των ζητουµένων
υπηρεσιών και
β ) ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγονται οι παραπάνω υπηρεσίες.
( Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ. Π. Α., αυτός θα διορθώνεται
από την Υπηρεσία ).
Η συνολική
τιµή µε κρατήσεις, χωρίς Φ. Π. Α., θα λαµβάνεται υπόψη για τη
σύγκριση των προσφορών.
Προσφορά που δε θα περιλαµβάνει όλες τις ζητούµενες υπηρεσίες δε θα λαµβάνεται
υπόψη και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία, απαραίτητα
για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε προσφέροντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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9 - Η επίβλεψη εκτέλεσης το έργου θα γίνεται από την επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής του έργου, που θα ορισθεί στην κατακυρωτική απόφαση του Υπ. Υ. Με. & ∆ι. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει κάθε εντολή, οδηγία και υπόδειξη της επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής για την ορθή εκτέλεση του έργου. Η επίβλεψη των
εργασιών του έργου αφορά στον έλεγχο τήρησης από τον ανάδοχο των συµβατικών του
υποχρεώσεων, αλλά σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του
για παραλείψεις ή σφάλµατα κατά την πλήρη και ορθή εκπλήρωση του έργου, για το οποίο και
έχει απόλυτη, ακέραια και αποκλειστική ευθύνη. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την
ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα των εργασιών του, σύµφωνα µε τους κανόνες της
επιστήµης και της τεχνικής. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος
ή παράλειψης των παραδοτέων εργασιών.
10 - Η πληρωµή της αξίας των υπηρεσιών του έργου, θα γίνει µετά την εκτέλεσή τους, την
παραλαβή τους από την αρµόδια τριµελή και την προσκόµιση στην Υπηρεσία µας του
σχετικού τιµολογίου.
Κατά την εξόφληση του έργου ουδεµία κράτηση θα γίνει στον ανάδοχο, διότι σύµφωνα µε την
κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Συντονισµού και Οικονοµικών 43115/5-11-52, η
οποία κυρώθηκε µε το ν. δ. 2957/54, καθώς και το άρθρο 11 § 1, 2 του ν. 2860/2000, οι δαπάνες
για αγορά και προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, εκτέλεση έργων, µισθώσεων ακινήτων
κ.λ.π. που βαρύνουν αµιγώς τον προϋπολογισµό των ∆ηµοσίων Επενδύσεων
απαλλάσσονται από την υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 3% του άρθρου 22 του Π.∆.422/81.
Από τον ανάδοχο θα παρακρατηθεί ο νόµιµος φόρος εισοδήµατος, σύµφωνα µε
το
άρθρο 24 του ν. 2198 / 94.
11 - Η δαπάνη του εν λόγω έργου προϋπολογίζεται µέχρι του ποσού των τριάντα δύο
χιλιάδων ευρώ # 32.000,00 € # ( συµπεριλαµβανοµένου Φ. Π. Α. ) και βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων [ έργο SEETAC «SOUTH
EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION» µε κωδικό MIS : 2011ΣΕ06320001, που
έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ΣΑΕ-063/2].
12 - Για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού λαµβάνεται υπόψη και
η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά των υποψηφίων αναδόχων.
13 - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα µαταίωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού,
αν αυτό κριθεί ασύµφορο.
14 - Η παρούσα
απόφαση να αναρτηθεί
χρονικό διάστηµα δέκα ( 10 ) ηµερών.

στην ιστοσελίδα

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του Υπ. Υ. Με. & ∆ι. για

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΟΥΡ∆ΑΡΑΣ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆.
1 - Αναφερόµενους υπαλλήλος ( 5 ),
µέλη της επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισµού
2 - ∆/νση Οργάν. και Πληροφορικής
( για ανάρτηση της παρούσας
στην ιστοσελίδα του Υπ.Υ.Με. & ∆. )

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Για τη Γραµµατεία της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Ελένη Ταπουσάνη
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Α∆Α: Β4ΩΣ1-ΩΜ∆
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ. Υ. ΜΕ. & ∆.
α) Πολιτικό
Γραφείο Υπουργού
β) Γραφείο Γενικού
Γραµµατέα
γ) Γραφείο Γενικού
∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών
δ ) Γραφείο
Γενικού ∆ιευθυντή
Μεταφορών
ε) Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων Τοµέα
Μεταφορών
στ ) ∆ιεύθυνση Πιστοποίησης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1 - ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
2 - Τµήµα Προµηθειών
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Α∆Α: Β4ΩΣ1-ΩΜ∆
Ανήκει στην υπ’ αριθµ. 12920/2395/20-4-2012 απόφασή µας
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η ΜΑ

Στις 22 Μαΐου 2012 πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα η 3η Υπουργική ∆ιάσκεψη
του Προγράµµατος Αξόνων Μεταφοράς Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEETAC). Το Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, συµµετέχοντας στο πρόγραµµα SEETAC, αναλαµβάνει την
πραγµατοποίηση της Υπουργικής ∆ιάσκεψης, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου
από το προϋπολογισµό του προγράµµατος. Ωστόσο για την πραγµατοποίησή της, καθίσταται
αναγκαία η προµήθεια υπηρεσιών, οι οποίες εξειδικεύονται ως εξής:
Α) ∆ιοργάνωση και πραγµατοποίηση της 3ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης στο πλαίσιο των εργασιών
του Προγράµµατος Αξόνων Μεταφοράς Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEETAC),
Β) Παροχή υπηρεσιών διερµηνείας και
Γ) Παροχή δείπνου σε εστιατόριο.
Για κάθε µια από τις υπηρεσίες αυτές επισυνάπτονται οι ακόλουθες προδιαγραφές:

Α) ∆ιοργάνωση και πραγµατοποίηση της 3ης Υπουργικής ∆ιάσκεψης στο πλαίσιο των εργασιών
του Προγράµµατος Αξόνων Μεταφοράς Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEETAC):
α) Ενοικίαση αίθουσας ξενοδοχείου
Προσφορά για τρία (3) εναλλακτικά ξενοδοχεία, κατάλληλα για τη διοργάνωση της Υπουργικής
∆ιάσκεψης, µε τις εξής προϋποθέσεις:
 Κεντρικά στην Αθήνα ή σε απόσταση 3 χλµ. από την Ακρόπολη
 Εξασφάλιση - διαθεσιµότητα δύο (2) αιθουσών, χωρητικότητας διακοσίων (200) και εκατό
(100) ατόµων αντίστοιχα
 Προσφορά δεκαπέντε (15) δωµατίων (Deluxe) και δέκα (10) δίκλινων απλών στο
ξενοδοχείο και παροχή αυτών, ανάλογα µε τις ανάγκες, για δύο (2) ηµέρες
β) Εξοπλισµός αίθουσας [εκατό (100) ατόµων\
 Εξοπλισµός διερµηνείας σε τρεις (3) γλώσσες (Σερβοκροατικά, Αγγλικά, Ελληνικάακουστικά)
 Έξι (6) καµπίνες (2 για κάθε µια από τις 3 γλώσσες)
 Μεγαφωνική εγκατάσταση
 Είκοσι (20) µικρόφωνα ( 1 µικρόφωνο ανά 3 άτοµα)
 Ένας (1) projector για τις παρουσιάσεις των οµιλητών
 ∆ύο (2) οθόνες για την προβολή των παρουσιάσεων
 Ένας (1) φορητός υπολογιστής για τις παρουσιάσεις
 Ένας (1) εκτυπωτής
 Τρία (3) πανό µε τον λογότυπο του προγράµµατος SEETAC
 Τηλεοπτικός φωτισµός
 Τεχνική υποστήριξη [ ένα (1) άτοµο/τεχνικός ]
 Ψηφιακή µαγνητοφώνηση
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Α∆Α: Β4ΩΣ1-ΩΜ∆
γ) Γραµµατειακή Υποστήριξη - Υλικό που θα διατεθεί






Registration desk
∆ύο (2) γραµµατείς
∆ύο (2) υπολογιστές desktop και ένας (1) εκτυπωτής
Εκατόν πενήντα (150) έγχρωµες εκτυπώσεις της ηµερήσιας διάταξης
Ενενήντα (90) διακριτικά και το λογότυπο µε τα στοιχεία των συµµετεχόντων (badges)
∆ύο (2) διαφορετικές εκτυπώσεις σε χρώµα

δ) Μεταφορά από και προς το ξενοδοχείο είκοσι πέντε (25) επισήµων - ∆ύο (2) έως τρία (3)
αυτοκίνητα, ανάλογα µε το πρόγραµµα των αφίξεων και αναχωρήσεων
ε) Παροχή υπηρεσιών catering (buffet )
 Προσφορά του ξενοδοχείου, ανά άτοµο, για παροχή γεύµατος εξήντα (60) ατόµων
 ∆υνατότητα κάλυψης για περισσότερα άτοµα
στ) Ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης
 Μετακίνηση στο Μουσείο της Ακρόπολης µε δύο (2) πούλµαν χωρητικότητας πενήντα (50)
ατόµων έκαστο
 Παροχή υπηρεσίας ξενάγησης
ζ) Μετακίνηση στο εστιατόριο για το δείπνο
 Μετακίνηση µε δύο (2) πούλµαν χωρητικότητας πενήντα (50) ατόµων έκαστο
Σηµειώνεται ότι για την συγκεκριµένη προµήθεια υπηρεσιών το συνολικό κόστος δε θα πρέπει
να υπερβεί τις 20.000 €, πλέον ΦΠΑ.
Β) Παροχή υπηρεσιών διερµηνείας,
Συνολικά : Έξι (6) διερµηνείς
∆ύο (2) διερµηνείς για κάθε µια από τις 3 γλώσσες - Σερβοκροάτικα, Αγγλικά, Ελληνικά
Η διερµηνεία για κάθε µια από τις 3 γλώσσες θα είναι ενεργητική –active (διερµηνεία
από και προς σε κάθε µια από τις 3 γλώσσες)
Επισηµαίνουµε ότι οι διερµηνείς θα πρέπει να είναι διαθέσιµοι από το µεσηµέρι έως το βράδυ
(δηλαδή και κατά τη διάρκεια του δείπνου)
Το συνολικό κόστος για την συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης δε θα πρέπει να υπερβεί τις 3.000
€ , πλέον ΦΠΑ.
Γ) Παροχή δείπνου σε εστιατόριο
 Επιλογή εστιατορίου για παροχή γεύµατος σε εβδοµήντα (70) άτοµα
Το συνολικό κόστος για την συγκεκριµένη υπηρεσία, δε θα πρέπει να υπερβεί τις 2.800 € (40€/
άτοµο), πλέον ΦΠΑ.
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