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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

     ΠΡΟΣ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

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

ΤΗΛ.: 213-1311572 - FAX:210-2517292 
 

 ΟΝΟΜΑ:………………………………………………. 
  ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………… 
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………. 

                                 ΤΗΛ.:……………………………………………………  
                                  FAX:…………………………………………………… 

 
 Αφού έλαβα γνώση ότι το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ  
διενεργεί Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό  για την επιλογή αναδόχου φωτογράφισης 
και βιντεοκάλυψης, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Φεστιβαλ παραδοσιακών χορών 
και µουσικής για το έτος 2013», που θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 14-
04-2013 έως 21-04-2013 µε προϋπολογισµό #1.599,00€# συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., καταθέτω την προσφορά µου αυτή µε τους παρακάτω όρους και τιµές. 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 

1.  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 12-03-2013 ηµέρα: Τρίτη και ώρα: 11:00 π.µ. στα 
γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη (είσοδος από Κοκκινάκη)  
Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, 270 γραφείο, ∆ιεύθυνση  Προµηθειών. 

 
2. Η προσφορά σας θα πρέπει να σταλεί σε κλειστό φάκελο στα κεντρικά γραφεία του 

Ιδρύµατος  Νεολαίας  και  ∆ια  Βίου  Μάθησης  ( Ι .ΝΕ .∆Ι .ΒΙ .Μ . ) ,  ∆ιεύθυνση 
Προµηθειών, υπ’ όψιν κ. Σκεπετάρη Χρήστου, το αργότερο µέχρι ηµέρα: Τρίτη και 
ώρα: 10:30 π.µ..  

 
3. Πληροφορίες δίδονται στα κεντρικά γραφεία του Ιδρύµατος  Νεολαίας  και  ∆ια  

Βίου  Μάθησης  ( Ι .ΝΕ .∆Ι .ΒΙ .Μ . ) ,  ∆ιεύθυνση Προµηθειών  στα τηλέφωνα: 213-
1311572, και 213-1311541 
 

4.  Η πληρωµή θα γίνει µετά την υπογραφή του σχετικού πρακτικού ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής από την  αρµόδια επιτροπή  και την  προσκόµιση του νόµιµου 
τιµολογίου  από  τον  Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
5. ∆εν θα δοθεί προκαταβολή. 

 
   

       ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
      ΜΙΑ (1) ΣΕΛΙ∆Α  ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ 31ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 
Βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση τόσο των χορευτικών συγκροτηµάτων π[ου συµµετέχουν  
όσο και των µουσικών που καλύπτουν τις οχτώ βραδιές του Φεστιβαλ 
 
Ζητείται: 
Α) ένας εικονολήπτης και δυο φωτογράφοι, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο 
εκδηλώσεων (Κινηµατοθέτρο Α’ΦΕΘ) τουλάχιστον µισή ώρα πριν τη δηλωµένη ώρα 
εκδήλωσης 
Β) στο τέλος του Φεστιβαλ θα πρέπει να παραδώσουν ένα δειγµατολόγιο µε φωτογραφίες 
από όλες τις µέρες καθώς και τα αντίστοιχα DVD 
Γ) στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται  οι τιµές παραγγελίας για τις φωτογραφίες 
και τα DVD 
 
Προϋπολογισµός: #1.599,00€# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


