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 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: Δημιουργία και παραγωγή προωθητικού υλικού (gadget), για τις ανάγκες δημοσιοποίησης του 

Προγράμματος της Ε.Ε. «Eurodesk». 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

α) Το με αριθμ. 394/26.09.2012 Ενημερωτικό - Εισηγητικό Σημείωμα της Εθνικής Υπηρεσίας 

Προγραμμάτων Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» & «Eurodesk». 

β) Το με αριθμ. πρωτ. 603/111/25289/02-10-2012 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής Στήριξης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων & Τεχνικών Έργων. 

γ) Τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές. 

δ) Το με αριθμ. 416/05.10.2012 Ενημερωτικό - Εισηγητικό Σημείωμα της Εθνικής Υπηρεσίας 

Προγραμμάτων Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση» & «Eurodesk». 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας του Eurodesk, 

προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία και παραγωγή προωθητικού υλικού (gadget), με στόχο τη μέγιστη 

δυνατή προβολή και δημοσιοποίηση του προγράμματος στους νέους και σε όσους εργάζονται με νέους. 

Για το λόγο αυτό, θα προβούμε στη δημιουργία και παραγωγή των παρακάτω:  
 
 Δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) τεμάχια στυλό  

 Πεντακόσια (500) τεμάχια ξύλινα στυλό 

 Πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια κονκάρδες 

 Δέκα χιλιάδες (10.000) τεμάχια memo sticks 

 Διακόσια (200) τεμάχια ηχεία 

 Τριακόσια (300) τεμάχια MP4 

όπως αυτά περιγράφονται στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Σας επισημαίνουμε ότι σε 

όλες τις περιπτώσεις θα χρησιμοποιηθούν τα λογότυπα των προγραμμάτων όπως αυτά ορίζονται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Παρακαλούμε για την έγκριση δείγματος πριν τη μαζική παραγωγή. 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΤΥΛΟ  

ΜΕΓΕΘΟΣ-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

14.0 εκατοστά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Πλαστικό στυλό με ασημί κορμό και πλαστική λαβή με μπλε μελάνι γραφής.   
ΧΡΩΜΑΤΑ Γαλάζιο, μωβ, μπλε, λαχανί, πράσινο, φούξια, κίτρινο, πετρόλ. 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 

Σε όλα τα στυλό θα πρέπει να εμφανίζονται σε μονόχρωμη εκτύπωση τρία από 
τα τέσσερα λογότυπα που θα προσκομίσει η Εθνική Υπηρεσία. Το σημείο και το 
χρώμα εκτύπωσης καθώς και η επιλογή των τριών λογοτύπων για κάθε στυλό θα 
οριστεί από την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 15.000 τεμάχια 
ΛΟΙΠΑ o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Εθνική 

Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk», 
μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να λάβουν σε 
ηλεκτρονική μορφή τα αναγκαία λογότυπα (τηλ.: 210 – 25 99 421/326, 
email: Eurodesk@neagenia.gr ).  

o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στα 
γραφεία του Φορέα [Ίδρυμα Νεολαίας Και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη], ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγμα του ανωτέρω είδους 
(στυλό) στα γραφεία της Εθνικής Υπηρεσίας των Προγραμμάτων της ΕΕ 
«Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk» (ισόγειο, γραφείο προγράμματος ΕΕ – 
EURODESK, στην ίδια διεύθυνση).  

o Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση του Π.Μ.Δ. καλείται 
στην Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & 
Eurodesk» (Αχαρνών 417), γραφείο προγράμματος ΕΕ – EURODESK 
(ισόγειο, Αχαρνών 417), για να προσκομίσει ένα (1) δείγμα για κάθε είδος και 
κάθε χρώμα για έγκριση από την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk, πριν τη 
συνολική παραγωγή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του 
παραδοτέου είδους. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΥΛΟ  
ΜΕΓΕΘΟΣ-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Ø1,3 * 14.0 εκατοστά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Ξύλινο αυτόματο στυλό σε φυσικό ξύλο με εξαρτήματα χρωμίου και μπλε μελάνι 
γραφής.  Παρουσιάζεται σε μαύρο κουτί. 

ΧΡΩΜΑΤΑ Φυσικό ξύλο 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 

Σε όλα τα στυλό θα πρέπει να εμφανίζονται σε μονόχρωμη εκτύπωση τρία από 
τα τέσσερα λογότυπα που θα προσκομίσει η Εθνική Υπηρεσία. Το σημείο και το 
χρώμα εκτύπωσης καθώς και η επιλογή των τριών λογοτύπων για κάθε στυλό θα 
οριστεί από την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 500 τεμάχια 
ΛΟΙΠΑ o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Εθνική 

Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk», 
μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να λάβουν σε 
ηλεκτρονική μορφή τα αναγκαία λογότυπα (τηλ.: 210 – 25 99 421/326, 
email: Eurodesk@neagenia.gr ).  
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o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στα 
γραφεία του Φορέα [Ίδρυμα Νεολαίας Και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη], ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγμα του ανωτέρω είδους 
(στυλό) στα γραφεία της Εθνικής Υπηρεσίας των Προγραμμάτων της ΕΕ 
«Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk» (ισόγειο γραφείο προγράμματος ΕΕ – 
EURODESK, στην ίδια διεύθυνση).  

o Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση του Π.Μ.Δ. καλείται 
στην Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & 
Eurodesk» (Αχαρνών 417), γραφείο προγράμματος ΕΕ – EURODESK 
(ισόγειο, Αχαρνών 417), για να προσκομίσει ένα (1) δείγμα για κάθε είδος και 
κάθε χρώμα για έγκριση από την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk, πριν τη 
συνολική παραγωγή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του 
παραδοτέου είδους. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΟΝΚΑΡΔΑ  
ΜΕΓΕΘΟΣ-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Ø 3,7 εκατοστά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Κονκάρδα με παραμάνα, τετράχρωμη εκτύπωση και γυαλιστερή πλαστικοποίηση. 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 

Σε όλες τις κονκάρδες θα πρέπει να εμφανίζονται σε τετράχρωμη εκτύπωση το 
δημιουργικό και η ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της 
Νεολαίας καθώς και σε μονόχρωμη εκτύπωση τρία από τα τέσσερα λογότυπα 
που θα προσκομίσει η Εθνική Υπηρεσία. Το σημείο και το χρώμα εκτύπωσης 
καθώς και η επιλογή των τριών λογοτύπων για κάθε κονκάρδα θα οριστεί από 
την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5.000 τεμάχια 
ΛΟΙΠΑ o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Εθνική 

Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk», 
μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να λάβουν σε 
ηλεκτρονική μορφή τα αναγκαία λογότυπα (τηλ.: 210 – 25 99 421/326, 
email: Eurodesk@neagenia.gr ).  

o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στα 
γραφεία του Φορέα [Ίδρυμα Νεολαίας Και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη], ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγμα του ανωτέρω είδους 
(κονκάρδα) στα γραφεία της Εθνικής Υπηρεσίας των Προγραμμάτων της ΕΕ 
«Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk» (ισόγειο γραφείο προγράμματος ΕΕ – 
EURODESK, στην ίδια διεύθυνση).  

o Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση του Π.Μ.Δ. καλείται 
στην Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & 
Eurodesk» (Αχαρνών 417), γραφείο προγράμματος ΕΕ – EURODESK 
(ισόγειο, Αχαρνών 417), για να προσκομίσει ένα (1) δείγμα για κάθε είδος και 
κάθε χρώμα για έγκριση από την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk, πριν τη 
συνολική παραγωγή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του 
παραδοτέου είδους.  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ MEMO STICKS  
ΜΕΓΕΘΟΣ-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

7 * 7 εκατοστά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Memo sticks με το κοπτικό του λογότυπου του Προγράμματος Eurodesk σε 
τετράχρωμη εκτύπωση. 

ΧΡΩΜΑΤΑ Λευκό 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 

Σε όλα τα memo sticks θα πρέπει να εμφανίζονται τρία λογότυπα που θα 
προσκομίσει η Εθνική Υπηρεσία, στις κανονικές τους αποχρώσεις. Το σημείο και 
η επιλογή των λογοτύπων για κάθε memo stick θα οριστεί από την Εθνική 
Υπηρεσία – Eurodesk.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 10.000 τεμάχια 
ΛΟΙΠΑ o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Εθνική 

Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk», 
μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να λάβουν σε 
ηλεκτρονική μορφή τα αναγκαία λογότυπα (τηλ.: 210 – 25 99 421/326, 
email: Eurodesk@neagenia.gr ).  

o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στα 
γραφεία του Φορέα [Ίδρυμα Νεολαίας Και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη], ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγμα του ανωτέρω είδους 
(memo sticks) στα γραφεία της Εθνικής Υπηρεσίας των Προγραμμάτων της 
ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk» (ισόγειο γραφείο προγράμματος ΕΕ – 
EURODESK, στην ίδια διεύθυνση).  

o Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση του Π.Μ.Δ. καλείται 
στην Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & 
Eurodesk» (Αχαρνών 417), γραφείο προγράμματος ΕΕ – EURODESK 
(ισόγειο, Αχαρνών 417), για να προσκομίσει ένα (1) δείγμα για κάθε είδος και 
κάθε χρώμα για έγκριση από την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk, πριν τη 
συνολική παραγωγή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του 
παραδοτέου είδους. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΗΧΕΙΑ  
ΜΕΓΕΘΟΣ-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Ø 7,7 εκατοστά 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Ηχεία σε σχήμα μπάλας χωρίς μπαταρία, με δυνατότητα σύνδεσης σε Η/Υ και 
MP3 χρησιμοποιώντας την ενέργειά τους για την αναπαραγωγή του ήχου. 

ΧΡΩΜΑΤΑ - 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 

Σε όλα τα ηχεία θα πρέπει να εμφανίζονται σε μονόχρωμη εκτύπωση τρία από τα 
τέσσερα λογότυπα που θα προσκομίσει η Εθνική Υπηρεσία. Το σημείο και το 
χρώμα εκτύπωσης καθώς και η επιλογή των τριών λογοτύπων για κάθε ηχείο θα 
οριστεί από την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 200 τεμάχια 
ΛΟΙΠΑ o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Εθνική 

Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk», 
μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να λάβουν σε 
ηλεκτρονική μορφή τα αναγκαία λογότυπα (τηλ.: 210 – 25 99 421/326, 
email: Eurodesk@neagenia.gr ).  

o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στα 
γραφεία του Φορέα [Ίδρυμα Νεολαίας Και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη], ενώ 
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ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγμα του ανωτέρω είδους 
(ηχεία) στα γραφεία της Εθνικής Υπηρεσίας των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα 
Γενιά σε Δράση & Eurodesk» (ισόγειο γραφείο προγράμματος ΕΕ – 
EURODESK, στην ίδια διεύθυνση).  

o Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση του Π.Μ.Δ. καλείται 
στην Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & 
Eurodesk» (Αχαρνών 417), γραφείο προγράμματος ΕΕ – EURODESK 
(ισόγειο, Αχαρνών 417), για να προσκομίσει ένα (1) δείγμα για κάθε είδος και 
κάθε χρώμα για έγκριση από την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk, πριν τη 
συνολική παραγωγή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του 
παραδοτέου είδους. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ MP4  

ΜΕΓΕΘΟΣ-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

90,7 * 38,7 * 6,2 mm 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  8GB Slim 1.8”LCD 
MP3 MP4 με ραδιόφωνο 
65.000 true colour 1.8”TFT LED screen. 
Υποστηρίζει: πολλές γλώσσες, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV, ACT μορφές, ταινίες 
μορφής AMV. Όλα τα αρχεία MPG, MPEG I, MEG II, AVI, MOV, QT κλπ. 
μετατρέπονται σε AMV αρχεία. 
Διαθέτει ενσωματωμένο προβολέα φωτογραφιών, φωνητική εγγραφή, e-book 
και τηλεφωνικό κατάλογο. Παρουσιάζει τον τίτλο και τους στίχους του κάθε 
τραγουδιού. 

ΧΡΩΜΑΤΑ Ασημί, γκρι, μωβ, μπλε, πορτοκαλί, πράσινο, φούξια 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ 

Σε όλα τα MP4 θα πρέπει να εμφανίζονται σε μονόχρωμη εκτύπωση τρία από τα 
τέσσερα λογότυπα που θα προσκομίσει η Εθνική Υπηρεσία. Το σημείο και το 
χρώμα εκτύπωσης καθώς και η επιλογή των τριών λογοτύπων για κάθε ηχείο θα 
οριστεί από την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk.  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 300 τεμάχια 
ΛΟΙΠΑ o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Εθνική 

Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & Eurodesk», 
μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να λάβουν σε 
ηλεκτρονική μορφή τα αναγκαία λογότυπα (τηλ.: 210 – 25 99 421/326, 
email: Eurodesk@neagenia.gr ).  

o Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στα 
γραφεία του Φορέα [Ίδρυμα Νεολαίας Και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), 
γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη], ενώ 
ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσουν και δείγμα του ανωτέρω είδους 
(MP4) στα γραφεία της Εθνικής Υπηρεσίας των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα 
Γενιά σε Δράση & Eurodesk» (ισόγειο γραφείο προγράμματος ΕΕ – 
EURODESK, στην ίδια διεύθυνση).  

o Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από την κατακύρωση του Π.Μ.Δ. καλείται 
στην Εθνική Υπηρεσία των Προγραμμάτων της ΕΕ «Νέα Γενιά σε Δράση & 
Eurodesk» (Αχαρνών 417), γραφείο προγράμματος ΕΕ – EURODESK 
(ισόγειο, Αχαρνών 417), για να προσκομίσει ένα (1) δείγμα για κάθε είδος και 
κάθε χρώμα για έγκριση από την Εθνική Υπηρεσία – Eurodesk, πριν τη 
συνολική παραγωγή, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή του 
παραδοτέου είδους. 

 



ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ &                                                                      
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                                                                                                                               
 
 

Η προσφορά σας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 16.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.) έτσι όπως αυτή διαφαίνεται από τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές, θα πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο ως την Τρίτη 30-10-2012 μέχρι τις 

10:00 π.μ. προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, Γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 

και Κοκκινάκη, 11143 με την ένδειξη: “Οικονομική προσφορά για την δημιουργία και παραγωγή 

προωθητικού υλικού (gadget), για τις ανάγκες δημοσιοποίησης του Προγράμματος της Ε.Ε. 

«Eurodesk»”. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 


