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Προκήρυξη Σεμιναρίου Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και

Ρογχοπαθειών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών ως οργανωτικός

φορέας διενεργεί ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εταιρείας

που θα αναλάβει την οργάνωση και διαχείριση Πανελλήνιου Σεμιναρίου της που

προγραμματίζεται να γίνει τον Δεκέμβριο 2023, και συγκεκριμένα στις 8 & 9/12/2023.

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας

Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών αποτελεί ταυτόχρονα και την Επιτροπή Αξιολόγησης των

προσφορών που θα κατατεθούν.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, έως 9 Απριλίου 2023, στα γραφεία της

Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, με αποστολή στη

διεύθυνση Βελεστίνου 11, Αμπελόκηποι, Αθήνα, T.K. 115 23, Τηλ-Fax: 210 6435141, ή και

στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@entallergy.gr, pmarag@hotmail.com,

pagkalos.orl@gmail.com, vgolas@otenet.gr, efklidispr@hotmail.com, ltsak@hotmail.com,

dbatzakakis@yahoo.com. Ακολούθως η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα λάβει χώρα στα γραφεία

της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, την 15η Απριλίου

ημέρα Σάββατο 2023 και ώρα 11:00. Η παρουσία σας για τυχόν περαιτέρω προφορικές

εξηγήσεις επί των κατατεθειμένων προσφορών θα βοηθούσε το έργο του Δ.Σ. Η συνεδρίαση

του Δ.Σ. θα έχει αποκλειστικό θέμα το άνοιγμα και την εκτίμηση των προσφορών για την

ανάληψη της διοργάνωσης του κάτωθι Σεμιναρίου βασιζόμενοι αυστηρά στις προδιαγραφές

που ακολουθούν:

Τηλ: 2841089100, 6976766226, Φαξ: 2841089102, http://entallergy.gr/, info@entallergy.gr

mailto:info@entallergy.gr
mailto:info@entallergy.gr
mailto:pmarag@hotmail.com
mailto:pagkalos.orl@gmail.com
mailto:vgolas@otenet.gr
mailto:efklidispr@hotmail.com
mailto:ltsak@hotmail.com
mailto:dbatzakakis@yahoo.com
http://entallergy.gr/


Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: +30 28410 89100 / +30 6973 317 033, Φαξ: 2841089102
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@entallergy.gr - Ιστοσελίδα: http://entallergy.gr/

Α. Σχετικά με το 18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΩΡΛ ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΓΧΟΠΑΘΕΙΩΝ

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 8-9 Δεκεμβρίου 2023

Συνεδριακός τόπος: Αθήνα (διάρκεια 2 ημέρες)

1. Απαιτούμενοι Συνεδριακοί χώροι και Αίθουσες

– Δύο αίθουσες διαλέξεων 200 και 50 ατόμων

– Εκθεσιακός χώρος για εώς 10 περίπτερα

2. Γραμματειακή Υποστήριξη για την προετοιμασία του Συνεδρίου και κατά τη

διάρκειά του

3. Διαχείριση των abstracts και των ανακοινώσεων (προφορικών και posters)

Εκτύπωση Συνεδριακών Εντύπων

– 250 τεμάχια Τελικό Πρόγραμμα (Α3, 5 σελίδες, 4χρωμο)

– 200 κονκάρδες

– 200 πιστοποιητικά παρακολούθησης (4χρωμα)

4. Οπτικοακουστικά μέσα του Συνεδρίου

– 2 data video-projector

– 2 PC

– Σκηνικό στην πλάτη των ομιλητών

– Γραφείο προετοιμασίας ομιλητών

– Πλήρης ηχητική εγκατάσταση

– Τεχνική υποστήριξη

– Επικουρική κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης προβολής

5. Διάφορα έξοδα

– Δημοσιότητα και προβολή του Συνεδρίου – Κατασκευασμένη γραμματεία

– Πανό 1 για το ξενοδοχείο του Συνεδρίου

– Σήμανση χώρων

– Μεταφορά Υλικού
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Κοινωνικές εκδηλώσεις

– Δεξίωση υποδοχής

– 2 Διαλείμματα καφέ / ημέρα (τιμή μετά από προσφορές)

– Δείπνο Δ.Σ. (30-50 άτομα)

Στις συζητήσεις – κατάθεση προσφορών για τις κοινωνικές εκδηλώσεις με το φορέα

που θα το αναλάβει, θα συμμετέχουν και μέλη του Δ.Σ. για τον έλεγχο των τιμών και

αποφυγή υπερκοστολογήσεων, π.χ. των διαλειμμάτων καφέ.

6. Συνεδριακό υλικό

– Πρόγραμμα

– Τσάντα ή Φάκελος

– Μπλοκ

– Στυλό

– Πλαστική θήκη για την κονκάρδα (περασμένη στο λαιμό)

Διοργάνωση της έκθεσης

– Εκτός από την ενοικίαση του χώρου που αναφέρεται ανωτέρω

– Εκτύπωση του πλάνου της έκθεσης

– Εκτύπωση δελτίων εγγραφής εκθετών και συμβόλαιο

– Αποτύπωση επί εδάφους του εκθεσιακού χώρου και παροχή ρεύματος

7. Τα ξενοδοχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του συνεδρίου θα πρέπει

να καλύπτουν πολλές οικονομικές κατηγορίες προκειμένου να έχουν οι σύνεδροι

(ειδικευμένοι, ειδικευόμενοι, μη ιατροί, φαρμακευτικές εταιρείες) δυνατότητα επιλογής,

ενώ σε κάθε περίπτωση οι τιμές θα πρέπει να είναι χαμηλότερες των επίσημων τιμών

των ξενοδοχείων προς τρίτους, όπως αυτές είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου. Η

όποια μείωση των τιμών επιτευχθεί λόγω του αριθμού των επισκεπτών, θα μετακυλιστεί

στους συναδέλφους συνέδρους.

Στις συζητήσεις με τα Ξενοδοχεία θα συμμετέχουν και μέλη του Δ.Σ.
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8. Δημιουργία ιστοσελίδας, δυναμικής με δυνατότητα κρατήσεων, εγγραφών,

κατάθεσης εργασιών και πληρωμών on-line (secure server). Ιδιαίτερη έμφαση στη

διαδικτυακή χρήση της σχετικής πληροφορίας και περιορισμό στο ελάχιστο του

έντυπου υλικού.

9. Αναμένονται περίπου:

– 200-300 Σύνεδροι. Οι ομιλητές και οι πρόεδροι, συντονιστές πληρώνουν εγγραφή.

– Κόστος εγγραφής:

α) ΩΡΛ ιατροί μέλη της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και

Τραχήλου 150€,

β) ΩΡΛ ιατροί μη μέλη της Πανελλήνιας Εταιρείας ΩΡΛ Χειρουργικής Κεφαλής και

Τραχήλου 250€,

γ) ιατροί άλλων ειδικοτήτων 150€,

δ) Ειδικευόμενοι 50€,

ε) Φοιτητές δωρεάν, με δυνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού παρακολούθησης,

στ) με την εγγραφή του στο συνέδριο ο σύνεδρος εγγράφεται αυτόματας, εφόσον το

επιθυμεί, στην ΕΕΩΑΑΡ.

– Αναμένονται 10 περίπτερα

– Αναμένονται 1-2 δορυφορικά συμπόσια.

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΥΠ’ ΌΨΙΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας δίνοντας αναλυτικά τα κόστη για τις

απαιτούμενες υπηρεσίες. Επίσης θα θέλαμε να μας υποβάλετε σχέδιο συνεργασίας,

εισπράττοντας από την εταιρεία σας όλα τα έσοδα και αναλαμβάνοντας

όλα τα έξοδα, προσφέροντας εγγυημένες παροχές προς την Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ

Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών.

Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των Συνέδρων

υπερβεί ή υπολείπεται του αναμενόμενου, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το

ποσοστό αυτό επί του τελικού τζίρου.

Σας γνωστοποιούμε ότι γίνονται δεκτές και επιπλέον προτάσεις που θα συμβάλουν στην
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πληρέστερη διοργάνωση του Συνεδρίου και των Σεμιναρίων. Τέλος το Δ.Σ. διά του

προέδρου, του ταμία ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους θα έχει πλήρη και άμεση γνώση των

επιμέρους συμβάσεων της διοργανώτριας εταιρείας με τις ξενοδοχειακές μονάδες,

δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς συνεδριακών χώρων, μεταφορικές και εταιρείες τροφοδοσίας

ή άλλων συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών ή γραφείων παροχής υπηρεσιών και

ενοικίασης εξοπλισμού, όπως θα έχει και αποφασιστική γνώμη στη διαμόρφωση της

τιμολογιακής πολιτικής και στις δύο εκδηλώσεις.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΡΊΝΟΝΤΑΙ από την Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ

Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥΣ.

Υποχρεώσεις γραφείου.

Να καταθέσει το προφίλ και το πελατολόγιο του γραφείου ειδικά σε ότι αφορά τη διοργάνωση

ιατρικών συνεδρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του συνεδρίου, θα είναι η

εταιρεία να έχει πιστοποίηση ISO, πιστοποιητικά από φορείς στους οποίους ανήκουν, τυχόν

συστατικές επιστολές για διοργάνωση Πανελληνίων Ιατρικών Συνεδρίων, επιστολή τραπέζης

πιστοληπτικής δυνατότητας και να έχει πραγματοποιήσει 5 τουλάχιστον Πανελλήνια

Συνέδρια άλλων Ιατρικών Εταιρειών (των κεντρικών επιστημονικών εταιρειών κάθε

ειδικότητας). Οι προσφορές και οι χορηγίες υπέρ του συνεδρίου γνωστοποιούνται στο ΔΣ.

Καμία συμφωνία δεν θα θεωρηθεί έγκυρη εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη

συνεννόηση μεταξύ του γραφείου, των χορηγών και του Προέδρου της οργανωτικής

επιτροπής. Αναλυτική κατάθεση γραπτώς απολογισμού και αξιολόγησης του συνεδρίου

εντός διμήνου μετά τη λήξη του συνεδρίου. Τακτική ενημέρωση του προέδρου και της

οργανωτικής επιτροπής για την πορεία των εργασιών του συνεδρίου.

Εγγυήσεις

Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο υποψήφιος

να δεσμεύεται ότι:

-Οι τελικές τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν θα είναι διαφορετικές από την

υποβαλλόμενη προσφορά.
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● Τα ξενοδοχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του συνεδρίου θα πρέπει να

καλύπτουν πολλές οικονομικές κατηγορίες προκειμένου να έχουν οι σύνεδροι

(ειδικευμένοι, ειδικευόμενοι, μη ιατροί, φαρμακευτικές Εταιρείες) δυνατότητα

επιλογής, ενώ σε κάθε περίπτωση οι τιμές θα πρέπει να είναι χαμηλότερες των

επίσημων τιμών των ξενοδοχείων προς τρίτους. όπως αυτές είναι διαθέσιμες μέσω

του διαδικτύου. Η όποια μείωση των τιμών θα επιτευχθεί λόγω του αριθμού των

επισκεπτών θα μετακυλήσει στους συναδέλφους συνέδρους. Στις συζητήσεις με τα

Ξενοδοχεία θα συμμετέχουν και μέλη του Δ.Σ.

● Στις συζητήσεις – κατάθεση προσφορών για τις κοινωνικές εκδηλώσεις με το φορέα

που θα το αναλάβει θα συμμετέχουν και μέλη του Δ.Σ. για να τον έλεγχο των τιμών

και αποφυγή υπερ-κοστολογήσεων π.χ. των διαλειμμάτων καφέ.

● Ο προϋπολογισμός του συνεδρίου θα συνταχθεί από το γραφείο που θα αναλάβει τη

διοργάνωση του συνεδρίου. Θα πρέπει να είναι σύμφωνος και να κατατεθεί εντός του

προβλεπόμενου χρονικού ορίου στον ΕΟΦ έτσι όπως ορίζεται από την τελευταία

εγκύκλιο του ΕΟΦ (αριθμός πρωτοκόλλου 37201/23/3/2020). Επιπλέον για την

υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του

επιλεγεντος.

Όλοι οι όροι που θέτει η Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών

στην παρούσα προκήρυξη είναι ουσιώδεις και θα συμπεριληφθούν στην τελική σύμβαση

που θα υπογραφεί μεταξύ της Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και

Ρογχοπαθειών και του επιλεγέντος υποψηφίου. Η συμμετοχή παντός υποψηφίου στην εν

λόγω διαδικασία σημαίνει απόλυτη αποδοχή των όρων της παρούσας. Προσφορές που είναι

αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν απόκλιση από τους

όρους της παρούσας απορρίπτονται.

Η τελική επιλογή του Οργανωτικού γραφείου θα γίνει βάσει της αξιολόγησης των

προσφορών από το Δ.Σ της Ελληνική Εταιρεία ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και

Ρογχοπαθειών, λαμβανομένων υπόψη όλων των ποιοτικών και οικονομικών κριτηρίων

καθώς και των επιπρόσθετων υπηρεσιών στην κατεύθυνση της ευδόκιμης διεξαγωγής του εν

λόγω σεμιναρίου. Το ιστορικό παλαιότερης συνεργασίας με γραφεία που διοργάνωσαν
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Συνέδρια και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν θα ληφθούν υπόψη τόσο θετικά όσο και

αρνητικά.

Για την ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς λαμβάνονται υπόψη ιδίως η τιμή, οι όροι

πληρωμής, η εμπειρία και η γενική εικόνα. Επίσης η ποιότητα των υλικών που θα

χρησιμοποιηθούν, το στελεχιακό δυναμικό που θα διατεθεί για τη διεκπεραίωση των

εργασιών του συνεδρίου, η λειτουργικότητα του εξοπλισμού και η εγγύηση καλής λειτουργίας

του θα αξιολογηθούν. Στον υποψήφιο που θα επιλεγεί αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετική

ενημέρωση.

Οποιαδήποτε μεταβολή στην παρούσα συμφωνία πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως.

Το ΔΣ Της Ελληνικής Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών
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