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Μετάθεση ημερομηνίας  

διενέργειας διαγωνισμού 

με τροποποίηση όρων 

προκήρυξης. 

 

IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ   

Ινστιτούτο Πληροφορικής 

Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής 

Ν. Πλαστήρα 100, BAΣIΛIKA BOYTΩN 

HPAKΛEIO 70013 

Πληροφορίες:  κ. Χρυσούλα Ηλιάκη 

E-mail: chrys@ics.forth.gr 

Τηλ. : 2810 391603   

                                                                                          Α.Π.:       1644/16-10-2015 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Tο Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του Ινστιτούτου 

Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και ‘Eρευνας (ΙΤΕ), προκηρύσσει  

πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: «παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του  

συνεδρίου Computer Graphics International (CGI΄2016)» προϋπολογισμού δαπάνης 

26.172 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναφέρονται στο 

Παράρτημα Α «Αναλυτικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες». 

 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/10/2015 και ώρα 14:00 στο ΙΤΕ στην αίθουσα 

«Παγιατάκης», 1ος όροφος, Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί  στην γραμματεία του  Ινστιτούτου   

μέχρι την 26/10/2015 και ώρα 12:00 στη διεύθυνση : 

Ινστιτούτο Πληροφορικής  - Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

 Ν. Πλαστήρα 100,  Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο 70013 

Υπόψη: Γραμματεία Ινστιτούτου Πληροφορικής, Γραφείο Γ240 

Τηλ 2810-391600, 391603 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται το διάστημα των 2 μηνών από  την 

ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου, 27/6/2016 - 1/7/2016. 
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Δικαίωμα Συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγγεγραμμένα στο εμπορικό, τεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο. Οι 

διαγωνιζόμενοι πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επαγγελματική απασχόληση κατά τα τελευταία 

τρία (3) έτη  με την διοργάνωση συνεδρίων μεγαλύτερων των 100 ατόμων. 

 

Προσφορές 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα, σε 

σφραγισμένο φάκελο ή ενιαίο περίβλημα, μέχρι την ημερομηνία και την ώρα λήξης 

κατάθεσης των προσφορών προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή 

ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Για  τον  Πρόχειρο  Διαγωνισμό του  Ινστιτούτου Πληροφορικής για το 

έργο «παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του συνεδρίου Computer Graphics 

International (CGI΄2016)». 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες. Οποιαδήποτε 

διόρθωση υπάρχει στην προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα.  

Οι προσφορές που θα υποβληθούν,  πρέπει ρητά να αναφέρουν ότι  θα ισχύουν για 

60 ημέρες  από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

 

Kριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η συμφερότερη προσφορά.  

 

Ματαίωση του διαγωνισμού 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα α) να ματαιώσει τον 

διαγωνισμό β) να ματαιώσει τον διαγωνισμό και  να τον επαναλάβει με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης γ) να 

ματαιώσει τον διαγωνισμό και να προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας 
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ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών 

του Ι.Τ.Ε. 

Υπογραφή Σύμβασης 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση 

προμήθειας. Η Σύμβαση περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος 

θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή  του έργου  

 

Διάλυση της Σύμβασης 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα δικαίωμα να διαλύσει τη 

σύμβαση, χωρίς περιορισμούς, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη του 

συνεδρίου, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης εθνικής ανάγκης. 

 

Εγγυητική Ευθύνη  

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι  θα πληροί όσα 

προβλέπονται από αυτήν, θα στερείται  ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται 

στις προδιαγραφές, και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή 

επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του 

Έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΙΤΕ. 

 

Ηράκλειο, 16-10-2015  

Για το ΙΠ-ΙΤΕ 

Ο Διευθυντής 

Κωνσταντίνος Στεφανίδης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής, ανακοινώνει τη 

διοργάνωση συνέδριου Computer Graphics International (CGI΄2016). 

Μετά από απόφαση της διαρκούς επιτροπής (steering committee) συνεδρίου 

Computer Graphics International  το συνέδριο για το έτος 2016 CGI’16 θα 

πραγματοποιηθεί στην Κρήτη, στο ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal, κατά τις 

ημερομηνίες 27/6/16 (έναρξη) μέχρι 1/7/2016 (λήξη). Το ΙΤΕ ανέλαβε την ευθύνη 

διοργάνωσης του συνεδρίου με την υπ. Αριθμ. 314/20-5/25-9-15 Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει  τις παρακάτω υπηρεσίες: 

Κατηγορία Α 

- Γραμματειακή Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις του έργου, από την προετοιμασία, 

κατά τη διάρκεια αλλά και την εκκαθάριση του συνεδρίου. 

- Συμφωνία επιβεβαίωσης 90 τουλάχιστον μονόκλινων δωματίων με ημιδιατροφή 

(για 5 διανυκτερεύσεις) στο ξενοδοχείο.  Σύνεδροι που επιθυμούν δίκλινο ή/και 

μεγαλύτερη παραμονή στο ξενοδοχείου θα έχουν την αντίστοιχη οικονομική 

ευθύνη.  Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν επιπλέον δωμάτια τα οποία όμως θα 

πληρωθούν απευθείας από τους συνέδρους. Οι προσφερόμενες τιμές να ισχύουν 

και για τις ημέρες πριν και μετά τις ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου. 

- Τρείς σουίτες για 5 βράδια για του διοργανωτές του συνεδρίου, με πρωινό. 

- Τις παρακάτω αίθουσες και επισιτιστικές υπηρεσίες κατά την διάρκεια του 

συνεδρίου σε χώρους που θα συμφωνηθούν: 

 27/6: 

o 1 αίθουσα 50 ατόμων 

o 1 αίθουσα 25 ατόμων 

o Για τουλάχιστον 40 άτομα: 

 2 διαλειμμάτων καφέ που θα περιλαμβάνουν καφέ φίλτρου, 

ποικιλίες τσαγιού, φρέσκους χυμούς από φρούτα εποχής, 

ποικιλία από κέικ-βουτήματα, εμφιαλωμένο νερό. 

 1 Μεσημεριανό γεύμα σε στυλ μπουφέ (χωρίς ποτά) 

 

 28/6: 

o 1 αίθουσα 50 ατόμων (σχολική διάταξη) 

o 1 αίθουσα 25 ατόμων (σχολική διάταξη) 

o 2 αίθουσες 25 ατόμων 
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o Για τουλάχιστον 60 άτομα: 

 2 διαλειμμάτων καφέ που θα περιλαμβάνουν καφέ φίλτρου, 

ποικιλίες τσαγιού, φρέσκους χυμούς από φρούτα εποχής, 

ποικιλία από κέικ-βουτήματα, εμφιαλωμένο νερό. 

 1 Μεσημεριανό γεύμα σε στυλ μπουφέ (χωρίς ποτά). 

 

 29/6: 

o 1 αίθουσα 150 ατόμων (σχολική διάταξη) 

o 1 αίθουσα 50 ατόμων (σχολική διάταξη) 

o Για τουλάχιστον 90 άτομα: 

 2 διαλειμμάτων καφέ που θα περιλαμβάνουν καφέ φίλτρου, 

ποικιλίες τσαγιού, φρέσκους χυμούς από φρούτα εποχής, 

ποικιλία από κέικ-βουτήματα, εμφιαλωμένο νερό. 

 Διοργάνωση welcome reception που θα περιλαμβάνει πακέτο 

ποτών με απεριόριστη κατανάλωση σε κρασί, μπύρα, 

αναψυκτικά, και νερό ανθρακούχο και μη και snack. 

 

 30/6: 

o 1 αίθουσα 150 ατόμων (σχολική διάταξη) 

o 1 αίθουσα 50 ατόμων (σχολική διάταξη) 

o Poster stands για ανάρτηση εργασιών (μέγιστος αριθμός 20) κοντά στο 

χώρο της κεντρικής αίθουσας για όλη την διάρκεια της ημέρας. 

o Για τουλάχιστον 90 άτομα: 

 2 διαλειμμάτων καφέ που θα περιλαμβάνουν καφέ φίλτρου, 

ποικιλίες τσαγιού, φρέσκους χυμούς από φρούτα εποχής, 

ποικιλία από κέικ-βουτήματα, εμφιαλωμένο νερό. 

 Διοργάνωση επίσημου δείπνου (gala dinner) που να 

περιλαμβάνει πακέτο ποτών με απεριόριστη κατανάλωση σε 

κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, και νερό ανθρακούχο και μη. 

 

 1/7: 

o 1 αίθουσα 150 ατόμων (σχολική διάταξη) 

o 1 αίθουσα 50 ατόμων (σχολική διάταξη) 

o Για τουλάχιστον 90 άτομα: 

 1 διαλείμματος καφέ που θα περιλαμβάνουν καφέ φίλτρου, 

ποικιλίες τσαγιού, φρέσκους χυμούς από φρούτα εποχής, 

εμφιαλωμένο νερό. 

Οι αίθουσες θα περιλαμβάνουν LCD Projector, οθόνη, flipchart και Wi-Fi. Οι 

αίθουσες των 50 και των 150 ατόμων θα έχουν μικροφωνική εγκατάσταση και 1-2 

μικρόφωνα χειρός. Κατά την διάρκεια του συνεδρίου παρέχεται: 

 Εμφιαλωμένο νερό  στο προεδρείο και το αναλόγιο 
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 Νερό από ψυκτικό μηχάνημα στους συνέδρους 

- Είσπραξη και διαχείριση τελών εγγραφής για τους συνέδρους. Εκτιμάται σύνολο 

100 τουλάχιστον συνέδρων με κόστος εγγραφής  τα παρακάτω: 

Registration Fees Early-bird (until May 22) Late (after May 22) 

 
members non-members members non-members 

Full Conference 400 490 490 580 
Full Conference 
(students) 250 300 300 350 

One day Ticket 150 200 200 250 

 

- Οικονομική διαχείριση και απολογισμός με εκκαθάριση μετά το πέρας του 

συνεδρίου, όπου τυχόν πλεόνασμα να αποδοθεί στο ΙΤΕ.  

- Συντονισμός περαιτέρω υπηρεσιών και εκτάκτων αναγκών. Κατόπιν αιτήματος των 

διοργανωτών μπορούν να ζητηθούν δράσεις μικρής εμβέλειας (μέχρι 500 Ευρώ) π.χ. 

Επιπλέον γεύμα για την επιτροπή διοργάνωσης ή επιπλέον μικρή αίθουσα κλπ. 

 

Κατηγορία Β 

- Συνεδριακό υλικό, ειδικά διαμορφωμένο κατόπιν συνεννοήσεως με τους 

διοργανωτές, για τουλάχιστον 90 συνέδρους (ονομαστική κάρτα, μπλοκ, στυλό, 

αντίγραφο προγράμματος). 

Ο προϋπολογισμός κόστους για όλες τις παραπάνω υπηρεσίες είναι για ελάχιστο 90 

συνέδρους: 26.172 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι προσφορές θα 

περιλαμβάνουν περιγραφή των υπηρεσιών και ανάλυση κόστους για κάθε  στοιχείο. 

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στην οικονομική προσφορά 

τους να αναγράφουν την ανάλυση κόστους /κατά άτομο εκτός από τα στοιχεία της 

κατηγορίας Β και στα κάτωθι στοιχεία της κατηγορίας Α: 

 διοργάνωση welcome reception/ κόστος κατά άτομο 

 διοργάνωση επίσημου δείπνου / κόστος κατά άτομο 

 παροχή διαλειμμάτων καφέ / κόστος κατά άτομο  

 

 

 


