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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

     

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΤΗΛ.: 21313115

  

 

 Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό

διάχυσης του έργου «Σχολές Γονέων ΑΠ 7,8,9» 

603/31/222244/02-04-2013 

 

11..  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕ

 Το αντικείµενο του έργου

στοχεύει στη στήριξη των γονέων ώστε να µ̟ορούν να αντα̟οκριθούν µε ε̟ιτυχία 

στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, ό̟

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Στο ̟λαίσιο αυτό, ̟ροβλέ̟εται να 

̟ραγµατο̟οιηθούν τέσσερις ηµερίδες διάχυσης

̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της 

Τεχνικής Περιγραφής του έργου.

 

22..  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ    

����  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 

στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ.

2ος όροφος, Γραφείο 270, ∆ιεύθυνση Προµηθειών.

����  Κάθε ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, µέχρι την 

∆ευτέρα 22 Α̟ριλίου 2013 στις 10:00 ̟.µ., 

µόνο ̟ρωτότυ̟ο, ̟ου θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση:

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ  Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

(είσοδος από Κοκκινάκη) 

31311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό (Π.Μ.∆.), για την υλο̟οίηση ηµερίδων 

διάχυσης του έργου «Σχολές Γονέων ΑΠ 7,8,9» (σχετικά το υ̟’ 

2013 έγγραφο της Γ.∆.∆. & Τ.Ε./ Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.).

ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ου έργου υλο̟οιείται α̟ό το 2004 σε όλη την ε̟ικράτεια και 

στοχεύει στη στήριξη των γονέων ώστε να µ̟ορούν να αντα̟οκριθούν µε ε̟ιτυχία 

στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, ό̟ως αυτός διαµορφώνεται στις σύγχρονες 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Στο ̟λαίσιο αυτό, ̟ροβλέ̟εται να 

̟ραγµατο̟οιηθούν τέσσερις ηµερίδες διάχυσης, το ο̟οίο θα καλύ̟τει τις 

̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της 

φής του έργου. 

    

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα 22 Α̟ριλίου 2013 στις 10:00 ̟.µ., 

στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ.

όροφος, Γραφείο 270, ∆ιεύθυνση Προµηθειών. 

Κάθε ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, µέχρι την 

2013 στις 10:00 ̟.µ.,  εντός ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

̟ου θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση:

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΘΗΝΑ 

02517292 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ̟ροκηρύσσει  

για την υλο̟οίηση ηµερίδων 

σχετικά το υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ.: 

έγγραφο της Γ.∆.∆. & Τ.Ε./ Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.). 

υλο̟οιείται α̟ό το 2004 σε όλη την ε̟ικράτεια και 

στοχεύει στη στήριξη των γονέων ώστε να µ̟ορούν να αντα̟οκριθούν µε ε̟ιτυχία 

ως αυτός διαµορφώνεται στις σύγχρονες 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Στο ̟λαίσιο αυτό, ̟ροβλέ̟εται να 

το ο̟οίο θα καλύ̟τει τις 

̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της 

2013 στις 10:00 ̟.µ.,  

στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ.: 11143 Αθήνα, 

Κάθε ̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να σταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση, µέχρι την 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ σε ένα 

̟ου θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση: 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
ΙΙσσττοοσσεελλίίδδ

• τα στοιχεία του ̟ροσφέροντος

• την ένδειξη:  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠ 7,8,9»

Παναγιώτη. 

  

33  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

I.   Πληροφορίες για τη

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 

∆ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: 2131311568

II. Πληροφορίες για τη 

2131311520-7, υ̟’ όψιν κ

 

44  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩ

 Κριτήριο κατακύρωσης του Π.Μ.∆.,

̟ροσφερόµενη τιµή για το σύνολο του έργου

και οικονοµικά ασαφείς, κρίνονται ως α̟αράδεκτες.

      

55      ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ    ΟΟΡΡΟΟΙΙ::   

 Η συνολική δα̟άνη της συνάντησης ̟ροβλέ̟εται ότι  δεν θα υ̟ερβεί  το ̟οσό 

των #15.000,00# €, µη συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 

διαφαίνεται α̟ό τις αιτούµενες ̟ροδιαγραφές.

σύµβαση και θα κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 10% ε̟ί της καθαρής 

αξίας.   

 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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τα στοιχεία του ̟ροσφέροντος, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙ∆ΩΝ 

∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠ 7,8,9», υ̟’ όψιν κ

Πληροφορίες για τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, δίδονται στα γραφεία του 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2

∆ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: 2131311568

Πληροφορίες για τη Τεχνική Περιγραφή του έργου, δίδονται στα τηλέφωνα: 

υ̟’ όψιν κας   Νίκη Γεωργίου. 

ΩΩΣΣΗΗΣΣ  

κατακύρωσης του Π.Μ.∆., είναι η συνολικά χαµηλότερη 

για το σύνολο του έργου.  Προσφορές οι ο̟οίες είναι τεχνικά 

και οικονοµικά ασαφείς, κρίνονται ως α̟αράδεκτες. 

Η συνολική δα̟άνη της συνάντησης ̟ροβλέ̟εται ότι  δεν θα υ̟ερβεί  το ̟οσό 

µη συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  

α̟ό τις αιτούµενες ̟ροδιαγραφές. Με τον ανάδοχο θα υ̟ογραφθεί 

σύµβαση και θα κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 10% ε̟ί της καθαρής 

   

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙ∆ΩΝ 

υ̟’ όψιν κου Βατίκαλου 

, δίδονται στα γραφεία του 

Τ.Κ. 11143 Αθήνα, 2ος όροφος, 

∆ιεύθυνση Προµηθειών (Γραφείο 270), και στα τηλέφωνα: 2131311568, 2131311569. 

, δίδονται στα τηλέφωνα: 

η συνολικά χαµηλότερη 

Προσφορές οι ο̟οίες είναι τεχνικά 

Η συνολική δα̟άνη της συνάντησης ̟ροβλέ̟εται ότι  δεν θα υ̟ερβεί  το ̟οσό 

 έτσι ό̟ως αυτό 

Με τον ανάδοχο θα υ̟ογραφθεί 

σύµβαση και θα κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 10% ε̟ί της καθαρής 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

   

 

 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
ΙΙσσττοοσσεελλίίδδ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τέσσερις (4) Σελίδες, µε τις 
τεχνικές ̟ροδιαγραφές για την 
υλο̟οίηση ηµερίδων διάχυσης 
του έργου «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ 
ΑΠ 7,8,9» 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

) Σελίδες, µε τις 
για την 

υλο̟οίηση ηµερίδων διάχυσης 
ΓΟΝΕΩΝ 

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
ΙΙσσττοοσσεελλίίδδ

 
  

Ταχ. ∆/νση: Αχαρνών 417 

Τ.Κ- Πόλη: 111 43 Αθήνα 

Πληροφορίες: Σχολές Γονέων  

Τηλέφωνο: 213 13 1 1520-7 
Πληρ.:  Νίκη Γεωργίου       

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 

 Οι Σχολές Γονέων είναι ένα έργο το ο̟οίο υλο̟οιείται α̟ό το 2004 σε όλη την 

ε̟ικράτεια και στοχεύει στη στήριξη των γονέων ώστε να µ̟ορούν να 

αντα̟οκριθούν µε ε̟ιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, ό̟ως αυτός 

διαµορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Στο ̟λαίσιο αυτό, 

̟ροβλέ̟εται να ̟ραγµατο̟οιηθούν τέσσερις ηµερίδες διάχυσης ως κάτωθι:

 

- 1 Ιουνίου: Πάτρα 

- 25 Μαΐου: Ιωάννινα 

- 11 Μαΐου: Ηράκλειο Κρήτης

- 26 Α̟ριλίου: Θεσσαλονίκη

  

 Για το σκο̟ό αυτό χρειάζονται τα ̟αρακάτω: 

� Μετακινήσεις: 

Α) Για την εκδήλωση της Πάτρας:

10 µετακινήσεις Αθήνα –

Β) Για την εκδήλωση Ηρακλείου: 

10 µετακινήσεις Αθήνα –

Γ) Για την εκδήλωση των Ιωαννίνων:

10 µετακινήσεις Αθήνα –

∆) Για την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης: 

10 µετακινήσεις Αθήνα –

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ 
∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠ 7,8,9»

 
Οι Σχολές Γονέων είναι ένα έργο το ο̟οίο υλο̟οιείται α̟ό το 2004 σε όλη την 

ε̟ικράτεια και στοχεύει στη στήριξη των γονέων ώστε να µ̟ορούν να 

αντα̟οκριθούν µε ε̟ιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, ό̟ως αυτός 

διαµορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Στο ̟λαίσιο αυτό, 

̟ροβλέ̟εται να ̟ραγµατο̟οιηθούν τέσσερις ηµερίδες διάχυσης ως κάτωθι:

11 Μαΐου: Ηράκλειο Κρήτης 

26 Α̟ριλίου: Θεσσαλονίκη 

ο̟ό αυτό χρειάζονται τα ̟αρακάτω:  

Πάτρας:  

– Πάτρα – Αθήνα οδικώς 

Ηρακλείου:  

– Ηράκλειο – Αθήνα αερο̟ορικώς 

Ιωαννίνων:  

– Ιωάννινα – Αθήνα αερο̟ορικώς 

Θεσσαλονίκης:  

– Θεσσαλονίκη – Αθήνα αερο̟ορικώς 

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ 
ΕΡΓΟΥ «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠ 7,8,9» 

Οι Σχολές Γονέων είναι ένα έργο το ο̟οίο υλο̟οιείται α̟ό το 2004 σε όλη την 

ε̟ικράτεια και στοχεύει στη στήριξη των γονέων ώστε να µ̟ορούν να 

αντα̟οκριθούν µε ε̟ιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, ό̟ως αυτός 

διαµορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Στο ̟λαίσιο αυτό, 

̟ροβλέ̟εται να ̟ραγµατο̟οιηθούν τέσσερις ηµερίδες διάχυσης ως κάτωθι: 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  441177  111111  4433  ΑΑΘΘΗΗ
ΙΙσσττοοσσεελλίίδδ

 

� ∆ιαµονή: 

Α) Για την εκδήλωση της Πάτρας: 

1 διανυκτέρευση στην Πάτρα για 8 άτοµα σε 8 µονόκλινα

 

Β) Για την εκδήλωση Ηρακλείου: 

1 διανυκτέρευση στο Ηράκλειο για 8 άτοµα σε 8 µονόκλινα

 

Γ) Για την εκδήλωση των Ιωαννίνων: 

1 διανυκτέρευση στα Ιωάννινα για 8 άτοµα σε 8 µονόκλινα

 

∆) Για την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης:

1 διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη για 

 

� ∆ιατροφή  

 

Α) Για την εκδήλωση της Πάτρας: 

1 Γεύµα για 8 άτοµα  

1 δεί̟νο για 8 άτοµα  

1 coffee-break για 400 άτοµα 

 

Β) Για την εκδήλωση Ηρακλείου: 

1 Γεύµα για 8 άτοµα  

1 δεί̟νο για 8 άτοµα  

1 coffee-break για 300 άτοµα 

 

Γ) Για την εκδήλωση των Ιωαννίνων: 

 

1 Γεύµα για 8 άτοµα  

1 δεί̟νο για 8 άτοµα  
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Πάτρας:  

1 διανυκτέρευση στην Πάτρα για 8 άτοµα σε 8 µονόκλινα 

Ηρακλείου:  

1 διανυκτέρευση στο Ηράκλειο για 8 άτοµα σε 8 µονόκλινα 

Ιωαννίνων:  

1 διανυκτέρευση στα Ιωάννινα για 8 άτοµα σε 8 µονόκλινα 

Θεσσαλονίκης: 

1 διανυκτέρευση στη Θεσσαλονίκη για 8 άτοµα σε 8 µονόκλινα 

Α) Για την εκδήλωση της Πάτρας:  

για 400 άτοµα  

Β) Για την εκδήλωση Ηρακλείου:  

για 300 άτοµα  

Γ) Για την εκδήλωση των Ιωαννίνων:  

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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1 coffee-break για 300 άτοµα 

 

∆) Για την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης:

 

1 Γεύµα για 8 άτοµα  

1 δεί̟νο για 8 άτοµα  

1 coffee-break για 400 άτοµα 

 

∆ιευκρινίζουµε ότι και οι 

-το α̟όγευµα α̟ό τις 17.30 έως τις 21.30 (µία αίθουσα στο χώρο του ξενοδοχείου 

χωρητικότητας 400 ατόµων) 

 

Για κάθε µια α̟ό τις τέσσερις ηµερίδες α̟αιτούνται τα ̟αρακάτω:

 

-Μία αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 400

ξενοδοχείου, στις ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν:

 

• τρα̟έζι (panel) εισηγητών µικροφωνική εγκατάσταση

• Η/Υ µε data display

• σηµαίες (ελληνική και ευρω̟αϊκής ένωσης) 

• banner εκδήλωσης (2)

• ̟ρόγραµµα εκδήλωσης

 

-Γραµµατειακή Στήριξη: 

1 τουλάχιστον άτοµο 

Η/Υ µε εκτυ̟ωτή 

 

-Γραφική ύλη  

Μ̟λοκ, στυλό για αντίστοιχο αριθµό ατόµων ό̟ως αναφέρεται ̟αρα̟άνω.

Προσκλήσεις 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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για 300 άτοµα  

Θεσσαλονίκης: 

για 400 άτοµα  

∆ιευκρινίζουµε ότι και οι τέσσερις ηµερίδες θα ̟ραγµατο̟οιηθούν:

το α̟όγευµα α̟ό τις 17.30 έως τις 21.30 (µία αίθουσα στο χώρο του ξενοδοχείου 

χωρητικότητας 400 ατόµων)  

Για κάθε µια α̟ό τις τέσσερις ηµερίδες α̟αιτούνται τα ̟αρακάτω:

Μία αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 400-500 ατόµων στο χώρο του 

ξενοδοχείου, στις ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν: 

) εισηγητών µικροφωνική εγκατάσταση 

display (βιντεο̟ροτζέκτορα) 

σηµαίες (ελληνική και ευρω̟αϊκής ένωσης)  

εκδήλωσης (2) 

̟ρόγραµµα εκδήλωσης 

Μ̟λοκ, στυλό για αντίστοιχο αριθµό ατόµων ό̟ως αναφέρεται ̟αρα̟άνω.

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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τέσσερις ηµερίδες θα ̟ραγµατο̟οιηθούν: 

το α̟όγευµα α̟ό τις 17.30 έως τις 21.30 (µία αίθουσα στο χώρο του ξενοδοχείου 

Για κάθε µια α̟ό τις τέσσερις ηµερίδες α̟αιτούνται τα ̟αρακάτω: 

ατόµων στο χώρο του 

Μ̟λοκ, στυλό για αντίστοιχο αριθµό ατόµων ό̟ως αναφέρεται ̟αρα̟άνω. 
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Έντυ̟α µετακινήσεων µε όλα τα σχετικά α̟οδεικτικά (εισιτήρια, διόδια 

κ.λ.̟.) 

• Τιµολόγια ̟αροχής υ̟ηρεσιών όλων των δράσεων

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

� Tα ̟αραδοτέα του αναδόχου θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδοθούν µέσα σε ένα µήνα α̟ό 

την ̟ραγµατο̟οίηση της κάθε ηµερίδας 

� Πιθανόν να ̟ροκύψουν ̟εριορισµένες αλλαγές στις ηµεροµηνίες, στις 

µετακινήσεις και στις διαµονές των συµµετεχόντων 

� Το ξενοδοχείο θα ̟ρέ̟ει να είναι τουλάχιστον Β’ κατηγορίας µε ε̟αρκή 

κλιµατισµό – αερισµό τόσο στα δωµάτια όσο και στους χώρους διεξαγωγής τ

ηµερίδων. 
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Έντυ̟α µετακινήσεων µε όλα τα σχετικά α̟οδεικτικά (εισιτήρια, διόδια 

̟αροχής υ̟ηρεσιών όλων των δράσεων 

 

α ̟αραδοτέα του αναδόχου θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδοθούν µέσα σε ένα µήνα α̟ό 

την ̟ραγµατο̟οίηση της κάθε ηµερίδας  

Πιθανόν να ̟ροκύψουν ̟εριορισµένες αλλαγές στις ηµεροµηνίες, στις 

µετακινήσεις και στις διαµονές των συµµετεχόντων  

Το ξενοδοχείο θα ̟ρέ̟ει να είναι τουλάχιστον Β’ κατηγορίας µε ε̟αρκή 

αερισµό τόσο στα δωµάτια όσο και στους χώρους διεξαγωγής τ

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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Έντυ̟α µετακινήσεων µε όλα τα σχετικά α̟οδεικτικά (εισιτήρια, διόδια 

α ̟αραδοτέα του αναδόχου θα ̟ρέ̟ει να ̟αραδοθούν µέσα σε ένα µήνα α̟ό 

Πιθανόν να ̟ροκύψουν ̟εριορισµένες αλλαγές στις ηµεροµηνίες, στις 

Το ξενοδοχείο θα ̟ρέ̟ει να είναι τουλάχιστον Β’ κατηγορίας µε ε̟αρκή 

αερισµό τόσο στα δωµάτια όσο και στους χώρους διεξαγωγής των 


