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ΘΕΜΑ: Αφού έλαβα γνώση ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  
προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέα 
Γενιά σε Δράση», Σχέδιο κατάρτισης και Συνεργασίας και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
της Εθνικής Υπηρεσίας όπως αυτές απορρέουν από το Πρόγραμμα Εργασίας, 
προγραμματίζεται κατάρτιση πρωτοεμφανιζόμενων φορέων της Δράσης 2 Ευρωπαϊκή 
Εθελοντική Υπηρεσία στις 29/10-03/11/2012 στην Αθήνα,  καταθέτω την 
προσφορά μου αυτή με τους παρακάτω όρους και τιμές.  
 

 

Σχετ.: Συμβόλαια της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση έτους 2011 & 2012 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», Σχέδιο κατάρτισης και 
Συνεργασίας και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εθνικής Υπηρεσίας όπως αυτές απορρέουν από το 
Πρόγραμμα Εργασίας, προγραμματίζεται κατάρτιση πρωτοεμφανιζόμενων φορέων της Δράσης 2 
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία στις 29/10-03/11/2012 στην Αθήνα. 
Οι συμμετέχοντες, προέρχονται από διαπιστευμένους φορείς (Μη Κερδοσκοπικές / μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις,  Κοινωνικά Ιδρύματα, Συλλόγους κ.λπ.) της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας σύμφωνα 
με τα όσα ορίζει ο Οδηγός του Προγράμματος . 
Σκοπός της κατάρτισης είναι η εκπαίδευση των πρόσφατα πιστοποιημένων φορέων, οι οποίοι δεν έχουν 
υποβάλει αίτηση (ανενεργοί) ή δεν έχουν ολοκληρώσει, ακόμα, τον κύκλο ζωής του εγκεκριμένου 
σχεδίου. Η Εθνική Υπηρεσία με τον τρόπο αυτό θέλει να αναπτύξει την υποδομή για την υλοποίηση 
ποιοτικών σχεδίων της Δράσης 2 και κατά συνέπεια του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση.  
 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω διοργανώσεων προβλέπονται οι παρακάτω ανάγκες: 
 
1. Διαμονή 
 
Εκπαιδευτής κατάρτισης και Εθνική Υπηρεσία: 
1 μονόκλινο δωμάτιο για τον εκπαιδευτή (διαθέσιμο από τις 9:00 το πρωί) 
1 δίκλινο δωμάτιο για τις εκπρόσωπους της Εθνικής Υπηρεσίας 
 
Συμμετέχοντες κατάρτισης (σύμφωνα με την ισορροπία αντρών - γυναικών): 
29 Οκτωβρίου 2012: 10 δίκλινα 
30 Οκτωβρίου 2012: 10 δίκλινα 
31 Οκτωβρίου 2012: 10 δίκλινα 
01 Νοεμβρίου 2012: 10 δίκλινα 
02 Νοεμβρίου 2012: 10 δίκλινα 
 
29/10/2012 έως και 02/11/2012 διαμονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, με δυνατότητα 
εύκολης πρόσβασης από τους συμμετέχοντες (αστικά λεωφορεία, σταθμό metro, κ.λπ.).  
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2. Αίθουσες 
29/10-02/11/2012: θα χρησιμοποιηθεί μια (1) αίθουσα χωρητικότητας 23 ατόμων σε κυκλική διάταξη. Η 
αίθουσα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη από τις 29/11/2012 και ώρα 11:00 π.μ. έως και τις 02/11/2012 
καθ’ όλη τη  διάρκεια του 24ώρου, αποκλειστικά και μόνο από τους συμμετέχοντες.  
 
Η αίθουσα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να καλύπτει τις εξής ανάγκες: 
- να είναι εξοπλισμένη με 2-3 μέτρια τραπέζια και με 30 καρέκλες, σε κυκλική διάταξη. 
- οι συμμετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να τοποθετούν χαρτιά στον τοίχο με blue tack ή 
χαρτοταινία( εφόσον υπάρχει δυνατότητα ). 
- να διαθέτει κλιματισμό και φυσικό φωτισμό (εφόσον υπάρχει δυνατότητα ). 
 
Παρακαλούμε να  ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι κατάλληλη για να πραγματοποιούνται εκτός από τις 
εργασίες της συνάντησης, συζητήσεις, προβολές ταινιών καθώς και συναντήσεις με μουσική. Θα πρέπει 
λοιπόν να εξασφαλιστεί η μη ενόχληση τυχόν άλλων ενοίκων (ηχομόνωση). Επίσης, θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί η ασφαλής φύλαξη όλου του τεχνικού και μη εξοπλισμού καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κατάρτισης (π.χ η αίθουσα να κλειδώνει).  
 
3. Εξοπλισμός – εποπτικά μέσα 
Στην αίθουσα της κατάρτισης απαιτείται η παροχή internet κατά προτίμηση ασύρματο, καθ΄όλη τη 
διάρκεια της κατάρτισης. 
 
Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει τον εξής εξοπλισμό: 

 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή  
 1 ηχοσύστημα με την ηχητική κάλυψη ολόκληρης της αίθουσας 
 1 data projector  
 2 Flip charts με επιπλέον χαρτί για flip chart  
 1 εκτυπωτή με ασπρόμαυρο μελάνι 
 

Ο τεχνικός εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί στην αίθουσα  στις 29/10/2012 και ώρα 11:00 π.μ. 
και να είναι διαθέσιμος καθ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. 
 
4. Γεύματα και coffee – breaks  
Για όλα τα γεύματα και δείπνα,  παρακαλούμε  να παρέχεται μπουφέ και όχι ατομικό μενού. 
 
29 Οκτωβρίου 2012:  
Γεύμα (ώρα 14:00) για 3 άτομα     
δείπνο (ώρα 19:30) για 23 άτομα  
 
30 Οκτωβρίου 2012:  
πρωινό για 23 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 23 άτομα 
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 23 άτομα 
δείπνο (ώρα 19:30) για 23 άτομα 
 
31 Οκτωβρίου 2012:  
πρωινό για 23 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 23 άτομα 
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 23 άτομα 
δείπνο (ώρα 19:30) για 23 άτομα 
 
01 Νοεμβρίου 2012:   
πρωινό για 23 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 23 άτομα 
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 23 άτομα 
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δείπνο (ώρα 19:30) για 23 άτομα 
 
02 Νοεμβρίου 2012:   
πρωινό για 23 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 23 άτομα 
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 23 άτομα 
δείπνο (ώρα 19:30) για 23 άτομα 
 
03 Νοεμβρίου 2012:    
πρωινό για 23 άτομα 
 
Όλα τα γεύματα και δείπνα θα πρέπει να παρέχονται στο χώρο διαμονής των εθελοντών ή κοντά στην 
αίθουσα εργασιών και να περιλαμβάνουν σαλάτες, κυρίως πιάτο και γλυκό ή φρούτο, με δυνατότητα 
εναλλαγής κυρίως πιάτου και πρέπει να ληφθεί μέριμνα για χορτοφάγους. Παρακαλούμε στο 
μενού για τους χορτοφάγους να ληφθεί υπόψη η μη κατανάλωση ψαριού. 
Επίσης, το γεύμα και το δείπνο θα πρέπει να περιλαμβάνει αναψυκτικό για κάθε συμμετέχοντα (η Εθνική 
Υπηρεσία –Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης , δεν καλύπτει κόστος αλκοολούχων ποτών). 
Τα διαλείμματα καφέ θα πρέπει να περιλαμβάνουν καφέ φίλτρου, χυμούς, τσάι, κουλουράκια ή φρούτα 
εποχής και να σερβίρονται κοντά στην αίθουσα διοργάνωσης της κατάρτισης. Στην αίθουσα θα πρέπει 
να υπάρχουν κανάτες με νερό για όλους τους συμμετέχοντες καθόλη τη διάρκεια των εργασιών.  
 
1. Σημείωση: 
Στις 29 Οκτωβρίου 2012  θα πραγματοποιηθεί καλωσόρισμα των συμμετεχόντων με αναψυκτικό (1 για 
κάθε συμμετέχοντα) και κρακεράκια για το σύνολο των συμμετεχόντων, έξω από την αίθουσα της 
κατάρτισης. 
 
* Ενημερώνουμε ότι η Εθνική Υπηρεσία δεν καλύπτει προσωπικά έξοδα των 
συμμετεχόντων, π.χ. ποτά, αναψυκτικά κ.τ.λ. τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα 
προκαθορισμένα γεύματα , δείπνα και coffee – breaks καθώς επίσης, τα τηλέφωνα και τα 
είδη του mini bar. Επίσης, παρακαλούμε να κλειδωθούν τα τηλέφωνα και το pay TV στα 
δωμάτια των συμμετεχόντων.   
 

Η προσφορά σας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 11.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ. Π. Α.) θα πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο ως την 
Παρασκευή 26-10-2012 μέχρι τις 10:00 προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, Γραφείο 
Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών και Κοκκινάκη, 11143 με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά για 
διοργάνωση συνάντησης «Ενδιάμεσης αξιολόγησης» στις 14-18/05/2012, και κατάρτιση κατά την άφιξη 
27-05/ 01-0602012. 
Πρόγραμμα της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση»/Δράση 2 «Ευρωπαϊκή Εθελοντική  Υπηρεσία»  
 
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


