ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Η αίθουσα συνεδριάσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (1ος όροφος) είναι
χωρητικότητας 109 καθήμενων ατόμων και 5 θέσεων προεδρείου. Μετά από έγγραφο
αίτημα του ενδιαφερομένου, διατίθεται για να φιλοξενήσει συγκεντρώσεις,
συνελεύσεις, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και συναφείς εκδηλώσεις κλαδικού,
επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Να σημειωθεί πως η
αίθουσα δεν διατίθεται για κομματικές εκδηλώσεις ή για χρήση που ενέχει κίνδυνο
προσβολής των χρηστών ηθών ή του κύρους και του δημόσιου χαρακτήρα του
Επιμελητηρίου.
Για την έγκριση της παραχώρησης της αίθουσας, το ενδιαφερόμενο συλλογικό
όργανο ή φορέας θα πρέπει να υποβάλλει στη Γραμματεία της TELENET-BEA,
ηλεκτρονικά, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία που επιθυμεί, το
έγγραφο αίτημά του, στ’ οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά: η Επωνυμία, το ΑΦΜ, ο
υπεύθυνος επικοινωνίας, το θέμα της εκάστοτε εκδήλωσης, οι ημερομηνίες διάθεσης
της αίθουσας, οι ώρες έναρξης και λήξης της εκδήλωσης, ο αριθμός των
παρευρισκομένων ατόμων, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς επίσης και μία
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), εάν και ποιες εγκαταστάσεις της αίθουσας θα
χρησιμοποιηθούν (π.χ. μικροφωνικές, μόνιτορ, projector κ.ά.), καθώς και
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων στην
Εταιρεία, προκειμένου να διαμορφωθεί αναλόγως το μίσθωμα και ο απαιτούμενος
αριθμός προσωπικού.
Στη συνέχεια, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία από τη Γραμματεία της
ΤΕΛΕΝΕΤ-ΒΕΑ που σκοπό θα έχει τόσο την επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος και
των δηλωμένων στοιχείων όσο και τη γνωριμία μ’ εσάς και την πλήρη κατανόηση
των προτιμήσεών σας.
Η Εταιρεία θα θέσει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου το απαραίτητο (σε αριθμό και
ειδικότητα) προσωπικό, που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων
και την ασφάλεια της αίθουσας, τ’ οποίο προσωπικό και θ’ αποχωρεί, μόνο μετά από
την αποχώρηση και του τελευταίου ατόμου του οργάνου που κάνει χρήση της
αίθουσας.
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Το ποσόν του μισθώματος θα καταβάλλεται μέσω τραπέζης στον λογαριασμό της
Εταιρείας, κατόπιν συνεννόησης.
Ο μισθωτής της αίθουσας είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία
και την επιμελή χρήση των εγκαταστάσεων, υποχρέωση που αναλαμβάνεται πλήρως
και εγγράφως, με την αποστολή του σχετικού εντύπου αίτησης. Πιθανές φθορές ή
ζημίες θα βαρύνουν το όργανο (Σύλλογο, κ.ά.), στο ακέραιο. Οι υπεύθυνοι, στην
περίπτωση αυτή, υποχρεούνται σε άμεση ενημέρωση της Διοίκησης της Εταιρείας.
Παρακάτω, σας παραθέτουμε τις παροχές που διαθέτουν οι εγκαταστάσεις μας, όπως
επίσης και τον σχετικό πίνακα τιμών:
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

αμφιθεατρική διάταξη της αίθουσας
109 αναπαυτικές θέσεις
ξύλινο δάπεδο
ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο μέσα κι έξω από την αίθουσα
laptop
ασύρματη μικροφωνική εγκατάσταση
3 τηλεοράσεις LCD
flipcharts
δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου και εικόνας ταυτόχρονα
laser pointers
κλιματισμός
τεχνική υποστήριξη καθ ’όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
φυσικό φως
βήμα ομιλητή (πόντιουμ)
υπερυψωμένες θέσεις Προεδρείου (πάνελ) με μικροφωνική εγκατάσταση
ειδικά διαμορφωμένος χώρος για μεταφραστή ή πρακτικογράφο
δυνατότητα για πραγματοποίηση video conference μέσω ISDN
coffee break
24 ώρες υποδοχή στην είσοδο του κτηρίου
υποστήριξη καθαριότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
Ενοικίαση για
εκδήλωση 1 ημέρας:
Έως 50 άτομα

4 ώρες

6 ώρες

8 ώρες

240€

280€

330€

Άνω των 50 ατόμων

340€

390€

480€
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➢ Οι ταμειακώς ενήμερες Επιχειρήσεις – Μέλη του Β.Ε.Α. επωφελούνται με
προνομιακές τιμές στα πλαίσια των ανταποδοτικών υπηρεσιών του
Επιμελητηρίου προς αυτές.

❖ Σημείωση:
-Ο πίνακας τιμών εμπεριέχει και τη δυνατότητα για coffee break.
-Η ΤΕLΕΝΕΤ έχει τη δυνατότητα, να προτείνει στον εκάστοτε μισθωτή,
εκτός των υποδομών της αίθουσας, πρόσθετες υπηρεσίες εστίασης για τη
διάρκεια της εκδήλωσης (catering), οπότε ο παραπάνω πίνακας τιμών, θα
διαμορφώνεται, αναλόγως της συμφωνίας.
-Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
-Εντός της αιθούσης, απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση φαγητού και
ποτού.
-Τα ποσά (αναλογικά έξοδα και μίσθωμα) μπορούν ν’ αναπροσαρμόζονται
ετησίως, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.
- Η αίθουσα δεν διατίθεται κατά τις επίσημες γιορτές και αργίες.
- Σε περίπτωση ακύρωσης προγραμματισμένης εκδήλωσης 24 ώρες πριν τη
διεξαγωγή αυτής, το αντίτιμο του μισθώματος θα καταβάλλεται κανονικά.
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