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     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

     ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ  Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 
(είσοδος από Κοκκινάκη) 

ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 
 

 
ΟΝΟΜΑ:………………………………………………. 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………… 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:………………………………………… 
ΤΗΛ.: FAX:……………………………………………. 

 
 Αφού έλαβα γνώση ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ  προκηρύσσει  Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για τη 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «APPETIZER» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2012», καταθέτω την προσφορά μου αυτή με τους παρακάτω όρους και τιμές. 

(σχετικά το υπ’ αριθμ. πρωτ.:603/113/26017 έγγραφο της Γ.Δ.Δ.&Τ.Ε./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ). 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02/11/2012 ημέρα: Παρασκευή και 

ώρα:10:00 π.μ., στα γραφεία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 

(είσοδος από Κοκκινάκη)  Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ, 2ος όροφος, 270 γραφείο, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

 

1. Η προσφορά σας θα πρέπει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, σε 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη: 

 

      «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «APPETIZER» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 
18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012», υπ’ όψιν κ. Βατίκαλου 

Παναγιώτη, το αργότερο μέχρι τις 02/11/2012 ημέρα: Παρασκευή και 

ώρα:10:00 π.μ., στην ανωτέρω δ/νση.  
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2. Η προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 15.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ. Π. Α.).  

 

3. Κριτήριο κατακύρωσης του Π.Μ.Δ., η συνολικά χαμηλότερη 

προσφερόμενη τιμή. 

 

4. Πληροφορίες για την διεξαγωγή του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 

(Π.Μ.Δ.) στα τηλέφωνα: 2131311568-9, 2102517292 υπ’ όψιν κου Βατίκαλου 

Παναγιώτη και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου στα τηλέφωνα: 210-

2599364 υπ’ όψιν κας  Ζαμπία Βερναδάκη.  

   

 
 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων  
για την συνεργασία.  
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   ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

  ΠΕΝΤΕ (5) ΣΕΛΙΔΕΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ     
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«APPETIZER» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 18 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 
 
Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα                                                                                              
Πληροφ.: Ζαμπία Βερναδάκη  
Τηλ.:210-2599364 
Fax:210-2531879  
e-mail: z.vernadaki@neagenia.gr 
 
ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις προδιαγραφές για την διοργάνωση 

σεμιναρίου με τίτλο «Appetizer» 18-22 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εθνικής Υπηρεσίας, 

όπως αυτές απορρέουν από το Πρόγραμμα Εργασίας που η Υπηρεσία μας 

υπέβαλε στην Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης και Συνεργασίας 

των Εθνικών Υπηρεσιών (Training and Cooperation Plan-Δράση 4.3 TCP) το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του Συμβολαίου της Υπηρεσίας μας 

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Εθνική Υπηρεσία  προγραμματίζει τη 

διοργάνωση σεμιναρίου με τίτλο «Appetizer» το οποίο θα υλοποιηθεί στην Αθήνα 

από 18 Νοεμβρίου έως 22 Νοεμβρίου 2012. 

 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διοργάνωσης προβλέπονται οι παρακάτω ανάγκες: 

 

Ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα πρέπει να είναι προσεγγίσιμος με Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς από το αεροδρόμιο. 

  

1. Διαμονή 
Εκπαιδευτές σεμιναρίου και Εθνική Υπηρεσία: 
17 Νοεμβρίου 2012- 22 Νοεμβρίου 2012 : 2 μονόκλινα δωμάτια για 2 

εκπαιδευτές  

( διαθέσιμο από τις 9:00 το πρωί) 

18 Νοεμβρίου 2012- 22 Νοεμβρίου 2012: 1 μονόκλινο δωμάτιο  
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Συμμετέχοντες: 

Σε δίκλινα δωμάτια συμφωνά πάντα με την ισορροπία αντρών - γυναικών 

18 Νοεμβρίου 2012: 16 δίκλινα 
19 Νοεμβρίου 2012: 16 δίκλινα 
20 Νοεμβρίου 2012: 16 δίκλινα 

21 Νοεμβρίου 2012: 16 δίκλινα 
 
2. Αίθουσες 

Θα χρειαστούν 3 συνολικά αίθουσες εργασίας και ένας χώρος σαν γραφείο (θα 

χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές) που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες 

του σεμιναρίου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες από την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 

2012 και ώρα 10:00 π.μ. έως και την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 μέχρι τις 

09:00πμ. Οι συγκεκριμένες αίθουσες θα χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες 

όπως ομάδες εργασίας, δραστηριότητες ψυχαγωγίας των συμμετεχόντων. 

Οι αίθουσες θα πρέπει να διαθέτουν κλιματισμό και απαραίτητα να υπάρχει 

φυσικός φωτισμός και εξαερισμός. Μία εκ των τριών αιθουσών θα πρέπει να είναι 

χωρητικότητας 45 ατόμων (οι οποίοι να μπορούν να κάτσουν σε κυκλική διάταξη 

χωρίς να εμποδίζεται η μεταξύ τους οπτική επαφή), με δυνατότητα οι 

συμμετέχοντες να μπορούν να τοποθετούν χαρτιά στον τοίχο με blue tack και να 

είναι εξοπλισμένη με 35 καρέκλες και 3 τραπέζια. 

Επίσης θα χρειαστούν 2 αίθουσες των 20 ατόμων (οι οποίοι να μπορούν να 

κάτσουν σε κυκλική διάταξη χωρίς να εμποδίζεται η μεταξύ τους οπτική επαφή).  

Επισημαίνουμε ότι σε όλες οι αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα χρήσης μουσικής χωρίς να παρενοχλούνται άλλοι τυχόν 

ένοικοι. 

Επίσης θα χρειαστεί ένας χώρος όπως σαλόνι εξοπλισμένος με καναπέδες- 

πολυθρόνες  και τραπεζάκια , όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να το 

χρησιμοποιούν σαν χώρο άτυπων συναντήσεων – συζητήσεων. 
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3. Γεύματα και coffee – breaks 

17 Νοεμβρίου 2012:γεύμα  ώρα  13:00 για 2 άτομα 

                                βραδινό ώρα 19:30 για 2 άτομα                                

18 Νοεμβρίου 2012: πρωινό ώρα 8:30 για 2 άτομα 

                                 γεύμα  ώρα  13:00 για 2 άτομα 

                                 βραδινό ώρα 19:30 για 32 άτομα 

                                 Καλωσόρισμα ώρα 21:30 για 32 άτομα 

19 Νοεμβρίου 2012: πρωινό ώρα 7:30 για 32 άτομα 

                                  Coffee break ώρa: 11:00 – 11:30 για 32 άτομα 

                                  γεύμα  ώρα  13:00 για 32 άτομα 

                                  Coffee break ώρa 16:30- 17:00 για 32 άτομα 

                                  βραδινό ώρα 19:30 για 32 άτομα 

20 Νοεμβρίου 2012: πρωινό ώρα 7:30 για 32 άτομα 

                                  Coffee break ώρa: 11:00 – 11:30 για 32 άτομα     

                                 γεύμα ώρα 13:00 για 32 άτομα                        

                                 Coffee break ώρa 16:30-17:00 για 32 άτομα 

21 Νοεμβρίου 2012: πρωινό ώρα 7:30 για 32 άτομα 

                                  Coffee break ώρa: 11:00 – 11:30 για 32 άτομα     

                                  γεύμα ώρα 13:00 για 32 άτομα  

                                  Coffee break ώρa 16:30-17:00 για 32 άτομα 

                                  βραδινό ώρα 19:30 για 32άτομα 

                                  Αποχαιρετιστήριο πάρτι 21:30 

  22 Νοεμβρίου 2012: πρωινό ώρα 7:30 για 32 άτομα 

                  

Όλα τα γεύματα και δείπνα θα πρέπει να διατίθενται σε μπουφέ και να 

περιλαμβάνουν σαλάτα, κυρίως πιάτο, επιδόρπιο και πρόβλεψη για 

χορτοφάγους.  

Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει αναψυκτικό για κάθε συμμετέχοντα (η Εθνική 

Υπηρεσία δεν καλύπτει κόστος αλκοολούχων ποτών). 

Τα διαλείμματα καφέ θα πρέπει να περιλαμβάνουν καφέ, χυμό πορτοκάλι, τσάι, 

κέικ και μπισκότα και να σερβίρονται κοντά στην αίθουσα διοργάνωσης του 

σεμιναρίου.  
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Στις 18 Νοεμβρίου 2012 στο καλωσόρισμα θα πρέπει να υπάρχει ένα ποτήρι 

κρασί και φρούτα για 32 άτομα, επίσης στις 21 Νοεμβρίου 2012 στο 

αποχαιρετιστήριο πάρτι θα πρέπει να υπάρχει κρασί λευκό και κόκκινο, φρούτα 

και ξηροί καρποί για 32 άτομα.  

 

* 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.  

 

4. Εξοπλισμός – εποπτικά μέσα 
Στις αίθουσες του σεμιναρίου απαιτείται η ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

καθ ΄όλη τη διάρκεια των εργασιών. 

3 Flip chart με χαρτί που θα ανανεώνεται ανά πάση στιγμή και μαρκαρόδους σε 

διάφορα χρώματα για Flip chart  

Ηχοσύστημα (ενισχυτής και 2 ηχεία) 300W για την ηχητική κάλυψη ολόκληρης 

της αίθουσας που θα έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το Η/Υ ώστε να «παίζει»  

μουσική μέσω αυτού. 

1 laptop 

Projector με το αντίστοιχο πανί του 

1 εκτυπωτή έγχρωμο με αντίστοιχο χαρτί που θα ανανεώνεται ανά πάσα στιγμή 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί και ελεγχθεί στην κυρίως αίθουσα 

του σεμιναρίου από την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ και να 

διατίθεται καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου.  

 

5. Δείπνο στην Αθήνα και επίσκεψη στο μουσείο της Ακρόπολης 

Εισιτήρια και ξεναγός για 32 άτομα στο Μουσείο της Ακρόπολης την Τρίτη 20 

Νοεμβρίου 2012, η ξενάγηση θα διαρκέσει 1,5 ώρα από τις 18:30 μμ έως τις 

20:30μμ. Στην συνέχεια θα πρέπει να μεταβούμε σε ένα εστιατόριο (σε 

απόσταση που να μπορεί να διανυθεί με τα πόδια) για δείπνο 32 ατόμων και 

ώρα 21:00μμ με πρόβλεψη και για χορτοφάγους. 
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6. Εάν ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι εκτός του κέντρου της 
Αθήνας θα χρειαστεί πούλμαν χωρητικότητας 32 ατόμων για την μετάβαση στο 

Μουσεία της Ακρόπολης και την επιστροφή μας γύρω στις 23:00μμ στο χώρο 

διεξαγωγής του σεμιναρίου. 

 

 

 

 

 

 


