ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου - Γεώργιος Ηλιόπουλος είναι ένα σύγχρονο
συνεδριακό, εκθεσιακό και πολιτιστικό κέντρο, το οποίο εδρεύει στον Αδάμαντα
Μήλου, σε ένα ανακαινισμένο εργοστάσιο επεξεργασίας καολίνη του 1925. Το Κέντρο
φιλοξενεί συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, ομιλίες, παρουσιάσεις,
προβολές, θεατρικές παραστάσεις, ποικίλες εκθέσεις κλπ).
Το Κέντρο κλιματίζεται στο σύνολό του, όλοι δε οι χώροι που προορίζονται για το
κοινό είναι προσβάσιμοι σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
Νομικώς λειτουργεί ως «πολιτιστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

1. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Για την κάλυψη των συνεδριακών απαιτήσεων, το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου –
Γεώργιος Ηλιόπουλος διαθέτει δύο μείζονες λειτουργικούς χώρους, το κεντρικό
κτήριο Α, και ένα παρακείμενο κτήριο Β πολλαπλών χρήσεων, την «ΠΤΕΡΥΓΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ».
Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ
•

Η κύρια Συνεδριακή Αίθουσα Α1, βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο. Είναι
εξοπλισμένη με πλήρες οπτικο-ακουστικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει
θαλάμους για ταυτόχρονη μετάφραση σε δύο γλώσσες, ηλεκτροκίνητες
οθόνες, σύστημα προβολής οροφής (400Χ450 εκ.), ηλεκτροκίνητα σκίαστρα
υαλοστασίων, ηχητική κάλυψη συνεδρίων, παρουσιάσεων και ομιλιών
(μικρόφωνα, ηχοστήλες, ηχεία).
Η αίθουσα Α1 διαθέτει και εξώστη 56 θέσεων.

•

Η Συνεδριακή Αίθουσα Α2 αποτελεί συνέχεια της αίθουσας Α1, από την
οποία χωρίζεται με πλήρως ηχομονωτικό κινητό διαχωριστικό πέτασμα.
Αναλόγως των φιλοξενούμενων εκδηλώσεων εξοπλίζεται με κατάλληλο
ανεξάρτητο οπτικο-ακουστικό σύστημα.

•

Η Συνεδριακή Αίθουσα Α. Οι αίθουσες Α1 και Α2 μπορούν να ενωθούν σε
μία, την Α, για να καλυφθούν οι ανάγκες πολυπρόσωπων συνεδρίων ή άλλων
εκδηλώσεων.

Β. ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ (KTΗΡΙΟ Β)
Το κτήριο Β διαθέτει τρεις ανεξάρτητες αίθουσες Β1, Β2 και Β3.
•

Η Αίθουσα Β1 βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου Β, με ανεξάρτητο
οπτικο-ακουστικό εξοπλισμό (σύστημα προβολών, μικρόφωνα, μεγάφωνα)

•

Η Αίθουσα Β2 βρίσκεται στο κέντρο του κτηρίου Β. Διαθέτει σύστημα ικανό να
δεχθεί κατάλληλο οπτικο-ακουστικό εξοπλισμό, ο οποίος διατίθεται επίσης
από το Συνεδριακό Κέντρο, εφόσον ζητηθεί εκ των προτέρων.

•

Η Αίθουσα Β3 είναι η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που συνήθως
χρησιμοποιείται στα διαλείμματα για τον καφέ των συνέδρων, για γεύμα ή
δείπνο. Επίσης, στεγάζει χώρους για διαφημιστικά περίπτερα. Σε περίπτωση
όμως που χρειαστεί, μπορεί να εξοπλιστεί κατάλληλα και για συνεδριάσεις.

Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα των αιθουσών δίδονται στον κατωτέρω πίνακα.

Αίθουσα

Mήκος
(m)

Πλάτος
(m)

Ύψος
(m)

Εμβαδόν
(m 2)

Θέατρο

Σχολείο

Π

Κοκτέηλ

Δείπνο

A1

19

10

10

190

280*

80

60

220

80

A2

10

10

5

100

100

40

40

80

40

A1+A 2

29

10

-

290

400*

120

100

340

120

B1

11,5

8,70

3,70

100

100

40

40

80

40

B2

7,75

7,10

3,50

55

50

20

20

40

30

B3

11,5

8,50

3,50

98

60

30

30

60

30

*Περιλαμβάνονται τα 56 καθίσματα του εξώστη

2. ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Χώρος Γραμματείας. Για την υποστήριξη των συνεδρίων υπάρχει κατάλληλα
εξοπλισμένος ειδικός χώρος στο φουαγέ για άμεση επαφή με τους συνέδρους.
Γραφείο Συνέδρων. Οι σύνεδροι μπορούν να χρησιμοποιούν ανεξάρτητο γραφείο
(15 τ.μ.). Διατίθεται ηλεκτρονικός υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδίκτυο,
έγχρωμος εκτυπωτής, σαρωτής (scanner), αυτόματο φωτοτυπικό, ανεξάρτητη
γραμμή τηλεφώνου και τηλεομοιότυπο (fax).
Αίθουσα Internet. Στο Β Κτήριο διατίθεται αίθουσα με δυνατότητα σύνδεσης (ADSL)
με το διαδίκτυο για ταυτόχρονη χρήση από δεκατέσσερα άτομα, ως επίσης και
κοινόχρηστο PC. Υπάρχει και δυνατότητα ασύρματης διασυνδέσεως σε επιλεγμένες
περιοχές του Κέντρου.
Κουζίνα. Το Κέντρο δεν παρέχει δυνατότητα παρασκευής φαγητών, διαθέτει όμως
άνετους χώρους και κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη για την υποστήριξη σερβιρίσματος
παρασκευασμένων φαγητών (catering) καλύπτοντας το σύνολο των φιλοξενούμενων
ατόμων.
Το Κέντρο έχει τη δυνατότητα να σερβίρει καφέ κατά τα διαλείμματα ή καθ’ όλη τη
διάρκεια του Συνεδρίου.

Αίθριο. Αυλή 100 τ.μ., προστατευόμενη πανταχόθεν και κατάλληλα διαμορφωμένη
προσφέρεται, καιρού επιτρέποντος, ως εξαιρετικά ευχάριστος χώρος συνάντησης για
καφέ, συζήτηση ή και φαγητό.
Δυτική Αυλή. Κατάλληλα διασκευασμένος ανοικτός χώρος 600 τ.μ., που αποτελεί
τμήμα πρασίνου εκτάσεως 2.000 τ.μ., με πανοραμική θέα προς τον κόλπο και τα
χωριά της Μήλου, εξασφαλίζει κατά τους θερινούς μήνες δυνατότητες ημερήσιων ή
βραδινών υπαίθριων εκδηλώσεων με συμμετοχή μέχρι 1.000 ατόμων. Διατίθεται για
εκδηλώσεις του ετήσιου «Φεστιβάλ Μήλου», αλλά και για ιδιωτικές δεξιώσεις.
Parking. Το κέντρο διαθέτει χώρους για στάθμευση 150 αυτοκινήτων
Ασφάλεια. Ολόκληρος ο χώρος των 10.000 τ.μ. του Συνεδριακού Κέντρου Μήλου
είναι περιφραγμένος, με μοναδική πρόσβαση την κεντρική είσοδο, η οποία
κλειδώνεται κατά τις μη εργάσιμες ώρες και ημέρες.

3. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ευχάριστο περπάτημα περίπου 25 λεπτών κατά μήκος της ακτής φέρνει τον
επισκέπτη από το λιμάνι του Νησιού στο Συνεδριακό Κέντρο. Βεβαίως, εκτός του Ι.Χ.,
υπάρχει, η δυνατότητα ΤΑΞΙ ως και λεωφορείου κατά τους θερινούς μήνες Για
ομαδική μεταφορά οι διοργανωτές εκδηλώσεως μπορούν να έλθουν σε επαφή με το
τοπικό ΚΤΕΛ.

4. ΧΡEΩΣΗ ΔΙAΘΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ.
Για να μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα τους πελάτες / χρήστες του, το
Συνεδριακό Κέντρο πρέπει να γνωρίζει εγκαίρως τις ανάγκες της εκδηλώσεως. Για το
λόγο αυτόν πρέπει να συμπληρώνεται η επισυναπτόμενη «Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος»(http://www.miloscenter.gr/plirofories/forma-ekdilosis-endiaferontos/)
τουλάχιστον ένα μήνα προ της αιτούμενης ημερομηνίας χρήσεως, αναφέροντας και
την απαιτουμένη υλικοϋποδομή.
Η χρέωση για τη χρήση των χώρων και υπηρεσιών για επιστημονικά συνέδρια κατά
το 2012 έχει ως ακολούθως:
Αίθουσα Α ή/και ολόκληρο το κέντρο
Αίθουσα Α2 μόνο
Αίθουσα Β1 ή Β2
Χρήση οπτικο-ακουστικών συστημάτων
Χρήση μεταφραστικού συστήματος

775 € ανά ημέρα ή μέρος αυτής
415 € ανά ημέρα ή μέρος αυτής
310 € ανά ημέρα ή μέρος αυτής
210 € ανά ημέρα ή μέρος αυτής
2 ανά άτομο και ημέρα

Καφές (χωρίς συνοδευτικά) για τα διαλείμματα
1€ ανά άτομο και ημέρα
Συνοδευτικά καφέ
Με συνεννόηση/αναλόγως των αιτουμένων συνοδευτικών.
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος για το Συνεδριακό
Κέντρο Μήλου - Γεώργιος Ηλιόπουλος είναι 16%.
Η χρήση του φωτοτυπικού μηχανήματος για μέχρι 50 φωτοαντίγραφα ημερησίως
είναι δωρεάν. Για τα πέραν των 50 η χρέωση είναι 5 λεπτά το κάθε φωτοαντίγραφο.

Η χρήση της συσκευής Fax είναι δωρεάν για τις μέχρι 10 κλήσεις ημερησίως εντός
Ελλάδος. Για τις εκτός Ελλάδος κλήσεις και για τις πέραν των 10 εντός Ελλάδος
εφαρμόζονται τα τιμολόγια του ΟΤΕ.
Όλες οι υπόλοιπες παρεχόμενες υπηρεσίες (εμφιαλωμένο νερό, τεχνική υποστήριξη,
Internet, καθαριότητα, parking, ασφάλεια) συμπεριλαμβάνονται στις χρεώσεις των
χώρων.
Γεύματα σερβίρονται στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου από
εξειδικευμένες ανεξάρτητες εταιρίες catering, με τις οποίες οι διοργανωτές των
εκδηλώσεων έρχονται σε απευθείας συμφωνία. Εάν ζητηθεί, το Συνεδριακό Κέντρο
μπορεί να παράσχει λίστα των εταιριών αυτών της Μήλου.
Η χρήση των χώρων του Κέντρου για προσφορά γεύματος είναι χωρίς χρέωση, υπό
την προϋπόθεση ότι η απ’ ευθείας συμφωνία που θα γίνεται με τον πάροχο
υπηρεσιών catering περιέχει ρητή συμφωνία (α) καθαρισμού της κουζίνας και των
χώρων εστιάσεως μετά το γεύμα και (β) τήρησης των υγειονομικών όρων και όρων
ασφαλείας του Συνεδριακού Κέντρου Μήλου.
Παρατηρήσεις:
1. Ποσό ίσο προς το 20% της προϋπολογιζόμενης συνολικής χρεώσεως καταβάλλεται με την επιβεβαίωση των ημερομηνιών της εκδηλώσεως. Το υπόλοιπο 80% καταβάλλεται 10 ημέρες προ της ημερομηνίας ενάρξεως.
2. Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών ο χρήστης υποχρεούται στην αποκατάστασή τους.
3. Σε όλους τους κλειστούς χώρους του Κέντρου απαγορεύεται αυστηρώς το
κάπνισμα. Επίσης, απαγορεύεται η κατανάλωση αναψυκτικών, ποτών και
τροφίμων, εντός των συνεδριακών χώρων που δεν έχουν ορισθεί ως χώροι
γεύματος και παροχής καφέ.
4. Η χρήση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γίνεται αποκλειστικά και
μόνον από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους του Κέντρου. Ο
κινητός και γενικότερος εξοπλισμός του Κέντρου δεν δανείζεται σε άλλους
φορείς για χρήση εκτός Κέντρου. Επίσης, ο σταθερός εξοπλισμός δεν μετακινείται από τη θέση όπου έχει τοποθετηθεί.
5. Εάν οι διοργανωτές το επιθυμούν, η εκδήλωση σε περίληψη μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.miloscenter.gr
6. Επί πλέον πληροφορίες για το Συνεδριακό Κέντρο Μήλου - Γεώργιος Ηλιόπουλος στη διεύθυνση: www.miloscenter.gr

