
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα: 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-2013

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΤΗΛ.: 21313115

  

  

 Το Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό

ανα̟αραγωγή σε εκατό (100)

ΑΠ 7, 8, 9, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού  15.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

̟ρωτ.: 957/50/21-03-2013 α̟όφαση ∆.Σ./ Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.

 

11..  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΟΟ

 

 Προβλέ̟εται η δηµιουργία DVD στο ο̟οίο θα συµµετέχουν γονείς, 

εκ̟αιδευτές και υ̟εύθυνοι εκ̟αίδευσης α̟ό διαφορετικά τµήµατα της ε̟ικράτειας. 

Το εν λόγω DVD θα χρησιµο̟οιείται και α̟ό τους 58 Υ̟εύθυνους Σχολών Γονέων 

όλης της ε̟ικράτειας και θα ̟ροβάλλεται σ

DVD θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα υλο̟οίησης ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, θα ̟ροβληθεί 

σε το̟ικά κανάλια, σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ κ.λ.̟., και θα α̟οτελέσει µοχλό ̟ροβολής 

και ε̟ικοινωνίας του έργου. Ο χρόνος διάρκειάς του θα είναι 

̟αραγωγή 100 DVD και το συνολικό κόστος δεν θα ξε̟ερνά τις 15.000 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ και θα καλυφθεί α̟ό τον κωδικό 64.02 του έργου Σχολές Γονέων ΑΠ7,8,9.  Η 

δηµιουργία του DVD θα καλύ̟τει τις ̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται 

σύµφωνα µε τις α̟αιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του έργου.

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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2013    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ  Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

(είσοδος α̟ό Κοκκινάκη) 

31311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό (Π.Μ.∆.), για τη δηµιουργία 20’ λε̟του DVD και 

ανα̟αραγωγή σε εκατό (100) αντίτυ̟α για τη διάχυση του έργου «Σχολές Γονέων» 

ΑΠ 7, 8, 9, συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού  15.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (σχετικά

2013 α̟όφαση ∆.Σ./ Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.). 

ΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

ροβλέ̟εται η δηµιουργία DVD στο ο̟οίο θα συµµετέχουν γονείς, 

εκ̟αιδευτές και υ̟εύθυνοι εκ̟αίδευσης α̟ό διαφορετικά τµήµατα της ε̟ικράτειας. 

Το εν λόγω DVD θα χρησιµο̟οιείται και α̟ό τους 58 Υ̟εύθυνους Σχολών Γονέων 

όλης της ε̟ικράτειας και θα ̟ροβάλλεται σε κάθε εναρκτήρια συνάντηση. Το εν λόγω 

DVD θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα υλο̟οίησης ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, θα ̟ροβληθεί 

σε το̟ικά κανάλια, σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ κ.λ.̟., και θα α̟οτελέσει µοχλό ̟ροβολής 

και ε̟ικοινωνίας του έργου. Ο χρόνος διάρκειάς του θα είναι 20’. Προβλέ̟εται η 

̟αραγωγή 100 DVD και το συνολικό κόστος δεν θα ξε̟ερνά τις 15.000 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ και θα καλυφθεί α̟ό τον κωδικό 64.02 του έργου Σχολές Γονέων ΑΠ7,8,9.  Η 

θα καλύ̟τει τις ̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται 

τις α̟αιτήσεις της Τεχνικής Περιγραφής του έργου. 

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΘΗΝΑ 

02517292 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ̟ροκηρύσσει  

για τη δηµιουργία 20’ λε̟του DVD και 

αντίτυ̟α για τη διάχυση του έργου «Σχολές Γονέων» 

σχετικά η υ̟’ αριθµ. 

ροβλέ̟εται η δηµιουργία DVD στο ο̟οίο θα συµµετέχουν γονείς, 

εκ̟αιδευτές και υ̟εύθυνοι εκ̟αίδευσης α̟ό διαφορετικά τµήµατα της ε̟ικράτειας. 

Το εν λόγω DVD θα χρησιµο̟οιείται και α̟ό τους 58 Υ̟εύθυνους Σχολών Γονέων 

ε κάθε εναρκτήρια συνάντηση. Το εν λόγω 

DVD θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα υλο̟οίησης ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, θα ̟ροβληθεί 

σε το̟ικά κανάλια, σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ κ.λ.̟., και θα α̟οτελέσει µοχλό ̟ροβολής 

20’. Προβλέ̟εται η 

̟αραγωγή 100 DVD και το συνολικό κόστος δεν θα ξε̟ερνά τις 15.000 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ και θα καλυφθεί α̟ό τον κωδικό 64.02 του έργου Σχολές Γονέων ΑΠ7,8,9.  Η 

θα καλύ̟τει τις ̟ροδιαγραφές ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα: 

22..    ΟΟΡΡΟΟΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ

  

����  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 

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 

30 Α̟ριλίου 2013 στις 10:00 ̟.µ., 

̟ρωτότυ̟ο, ̟ου θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση

• τα στοιχεία του ̟ροσφέροντος

• την ένδειξη:  « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΛΕΠΤΟΥ DVD ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΚΑΤΟ (100) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Βατίκαλου Παναγιώτη. 

  

33    ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

  

I.   Πληροφορίες για τη

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

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

II. Πληροφορίες για τη 

2131311520-7, υ̟’ όψιν κ

 

44  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥ

  

 Η ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε διαδικασία 

∆ιαγωνισµού µε ̟ροϋ̟ολογισµό έως 

Φ.Π.Α. και κριτήριο ε̟ιλογής τη 

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

 
 
 

 
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131311568-9, 2102517292 - Fax: 210

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr   e-mail: dpk@ein.gr 

  

ΗΗΣΣ      

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τρίτη, 30 Α̟ριλίου 2013 στις 10:00 ̟.µ., 

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 

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

θα φέρει εξωτερικά την ακόλουθη σήµανση: 

του ̟ροσφέροντος (στοιχεία σφραγίδας), 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 20’ 

ΛΕΠΤΟΥ DVD ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΚΑΤΟ (100) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ 

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

 

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   Ανδρονίκης Γεωργίου. 

ΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  --  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ

Η ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε διαδικασία Πρόχειρου Μειοδοτικού 

µε ̟ροϋ̟ολογισµό έως 15.000,00 €, µη συµ̟εριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. και κριτήριο ε̟ιλογής τη συνολικά χαµηλότερη τιµή και σύµφωνα µε τη 

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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2013 στις 10:00 ̟.µ.,  στα 

 11143 Αθήνα, 2ος 

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

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ σε ένα µόνο 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 20’ 

ΛΕΠΤΟΥ DVD ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΚΑΤΟ (100) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ 

 » υ̟’ όψιν κου 

, δίδονται στα γραφεία του 

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

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

, δίδονται στα τηλέφωνα: 

ΑΑ  

Πρόχειρου Μειοδοτικού 

µη συµ̟εριλαµβανοµένου του 

και σύµφωνα µε τη 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα: 

Τεχνική Περιγραφή.  Προσφορές οι ο̟οίες είναι τεχνικά και οικονοµικά ασαφείς, 

κρίνονται ως α̟αράδεκτες

 

55  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΑΑΞΞΙΙΟΟ

 

 Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις ̟ροσφορές, 

ακολουθώντας τη διαδικασία τριών βηµάτων, ̟ου ̟εριγράφεται στη συνέχεια:

 

���� Στο Βήµα 1, ελέγχεται η αρτιότητα των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών για 

όλες τις ̟ροσφορές ̟ου κατατέθηκαν εµ̟ρόθεσµα. Οι άρτιες ̟ροσφορές 

̟ροωθούνται για αξιολόγηση στο ε̟όµενο Βήµα.

 

���� Στο Βήµα 2, αξιολογείται κάθε ̟ροσφορά ως ̟ρος την  ικανο̟οίηση των 

λειτουργικών α̟αιτήσεων ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα Πρόσκληση α̟ό τα 

̟ροσφερόµενα ̟ροϊόντα και υ̟ηρεσίες. ∆ιευκρινίζεται ότι η Ε̟ιτρο̟ή 

∆ιενέργειας έχει το δικαίωµα να καλέσει κατά την κρίση της ο̟οιονδή̟οτε 

̟ροσφέροντα για ̟αροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το ̟εριεχόµενο της 

Τεχνικής Προσφοράς του. Οι ̟ροσφορές οι ο̟οίες κρίνονται ως 

ικανο̟οιητικές, ̟ροωθούνται για αξιολόγηση στο ε̟όµενο Βήµα. 

 

���� Στο Βήµα 3, ολοκληρώνεται η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού, µε τη 

σύνταξη Πίνακα Κατάταξης των ̟ροσφερόντων κατ’ αύξον ύψος τιµήµατος, 

ό̟ως αυτό ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟ροσφορά τους. 

 Ο µειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης ̟ροθεσµίας α̟ό την κοινο̟οίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης να καταθέσει 

Κατακύρωσης, ̟ροκειµένου αυτά να ελεγχθούν α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή. Τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υ̟οβάλλονται σε ένα 

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

 
 
 

 
ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ - Τηλέφωνο: 2131311568-9, 2102517292 - Fax: 210

Ιστοσελίδα: http://www.inedivim.gr   e-mail: dpk@ein.gr 

  

Προσφορές οι ο̟οίες είναι τεχνικά και οικονοµικά ασαφείς, 

κρίνονται ως α̟αράδεκτες. 

ΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚ

ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις ̟ροσφορές, 

ακολουθώντας τη διαδικασία τριών βηµάτων, ̟ου ̟εριγράφεται στη συνέχεια:

, ελέγχεται η αρτιότητα των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών για 

ις ̟ροσφορές ̟ου κατατέθηκαν εµ̟ρόθεσµα. Οι άρτιες ̟ροσφορές 

̟ροωθούνται για αξιολόγηση στο ε̟όµενο Βήµα. 

, αξιολογείται κάθε ̟ροσφορά ως ̟ρος την  ικανο̟οίηση των 

λειτουργικών α̟αιτήσεων ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα Πρόσκληση α̟ό τα 

̟ροϊόντα και υ̟ηρεσίες. ∆ιευκρινίζεται ότι η Ε̟ιτρο̟ή 

∆ιενέργειας έχει το δικαίωµα να καλέσει κατά την κρίση της ο̟οιονδή̟οτε 

̟ροσφέροντα για ̟αροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το ̟εριεχόµενο της 

Τεχνικής Προσφοράς του. Οι ̟ροσφορές οι ο̟οίες κρίνονται ως 

νο̟οιητικές, ̟ροωθούνται για αξιολόγηση στο ε̟όµενο Βήµα. 

, ολοκληρώνεται η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού, µε τη 

σύνταξη Πίνακα Κατάταξης των ̟ροσφερόντων κατ’ αύξον ύψος τιµήµατος, 

ό̟ως αυτό ̟ροκύ̟τει α̟ό την ̟ροσφορά τους.  

Ο µειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης ̟ροθεσµίας α̟ό την κοινο̟οίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης να καταθέσει Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

, ̟ροκειµένου αυτά να ελεγχθούν α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή. Τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υ̟οβάλλονται σε ένα ̟ρωτότυ̟ο. 
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Προσφορές οι ο̟οίες είναι τεχνικά και οικονοµικά ασαφείς, 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  

Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας θα αξιολογήσει σε ανοιχτή διαδικασία τις ̟ροσφορές, 

ακολουθώντας τη διαδικασία τριών βηµάτων, ̟ου ̟εριγράφεται στη συνέχεια: 

, ελέγχεται η αρτιότητα των α̟αιτούµενων δικαιολογητικών για 

ις ̟ροσφορές ̟ου κατατέθηκαν εµ̟ρόθεσµα. Οι άρτιες ̟ροσφορές 

, αξιολογείται κάθε ̟ροσφορά ως ̟ρος την  ικανο̟οίηση των 

λειτουργικών α̟αιτήσεων ̟ου ορίζονται στην ̟αρούσα Πρόσκληση α̟ό τα 

̟ροϊόντα και υ̟ηρεσίες. ∆ιευκρινίζεται ότι η Ε̟ιτρο̟ή 

∆ιενέργειας έχει το δικαίωµα να καλέσει κατά την κρίση της ο̟οιονδή̟οτε 

̟ροσφέροντα για ̟αροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το ̟εριεχόµενο της 

Τεχνικής Προσφοράς του. Οι ̟ροσφορές οι ο̟οίες κρίνονται ως 

νο̟οιητικές, ̟ροωθούνται για αξιολόγηση στο ε̟όµενο Βήµα.  

, ολοκληρώνεται η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού, µε τη 

σύνταξη Πίνακα Κατάταξης των ̟ροσφερόντων κατ’ αύξον ύψος τιµήµατος, 

Ο µειοδότης θα κληθεί εντός εύλογης ̟ροθεσµίας α̟ό την κοινο̟οίηση της 

Φάκελο ∆ικαιολογητικών 

, ̟ροκειµένου αυτά να ελεγχθούν α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή. Τα 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα: 

 Σε ̟ερί̟τωση α̟οδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 

Αρχή θα καλέσει εγγράφως τον Ανάδοχο στον ο̟οίο έχει κατακυρωθεί ο 

∆ιαγωνισµός, για την υ̟ογραφή της Σύµβασης του Έργου.

 Η µη έγκαιρη και ̟ροσήκουσα υ̟οβολή των ∆ικαιολογητικώ

συνιστά λόγο α̟οκλεισµού του. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση η 

τον ε̟όµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων, υ̟οψήφιο 

Ανάδοχο, να υ̟οβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η 

διαδικασία ως ανωτέρω. 

66  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤ
 

���� Α̟όσ̟ασµα Ποινικού Μητρώου

τριµήνου α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας.

 

���� Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής

τελευταίου εξαµήνου, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και ε̟ίσης ότι 

̟τώχευση ή έκδοσης α̟όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή υ̟ό άλλη ανάλογη διαδικασία.

 

���� Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση Αρχή α̟ό το 

ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι 

αφορούν τις εισφορές 

υ̟οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

 

���� Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου

εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά 

ε̟αγγέλµατος α̟ό αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή. 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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Σε ̟ερί̟τωση α̟οδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 

Αρχή θα καλέσει εγγράφως τον Ανάδοχο στον ο̟οίο έχει κατακυρωθεί ο 

∆ιαγωνισµός, για την υ̟ογραφή της Σύµβασης του Έργου. 

Η µη έγκαιρη και ̟ροσήκουσα υ̟οβολή των ∆ικαιολογητικώ

συνιστά λόγο α̟οκλεισµού του. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση η Αναθέτουσα Αρχή

τον ε̟όµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων, υ̟οψήφιο 

Ανάδοχο, να υ̟οβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η 

ΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΚΚΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  

Α̟όσ̟ασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας.

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής

τελευταίου εξαµήνου, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελεί υ̟ό

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση και ε̟ίσης ότι δεν τελεί υ̟ό διαδικασία

οσης α̟όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή υ̟ό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση Αρχή α̟ό το 

ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι ενήµερος ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις του

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως ̟ρος 

του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται η 

εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης 

ε̟αγγέλµατος α̟ό αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  
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Σε ̟ερί̟τωση α̟οδοχής των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 

Αρχή θα καλέσει εγγράφως τον Ανάδοχο στον ο̟οίο έχει κατακυρωθεί ο 

Η µη έγκαιρη και ̟ροσήκουσα υ̟οβολή των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης, 

Αναθέτουσα Αρχή καλεί 

τον ε̟όµενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζοµένων, υ̟οψήφιο 

Ανάδοχο, να υ̟οβάλλει τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η 

έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριµήνου α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα 

σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας. 

ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του 

δεν τελεί υ̟ό ̟τώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

δεν τελεί υ̟ό διαδικασία κήρυξης σε 

οσης α̟όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή υ̟ό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση Αρχή α̟ό το 

ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου 

και ως ̟ρος τις φορολογικές 

του κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται η 

του ή βεβαίωση άσκησης 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα: 

 

���� Εγγύηση καλής εκτέλεσης

συµβατικού τιµήµατος χωρίς το ΦΠΑ, ̟ρο της υ̟ογραφής της σχετικής 

σύµβασης. Η εγγύηση αυτή δίνεται µε εγγυητική ε̟ιστολή ελληνικ

τρα̟εζικού ιδρύµατος ή µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ή µε κατάθεση µετρητών στο Ταµείο του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.

 

77  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕ

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  

  
 Οι ̟ροσκαλούµενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν µία και 
̟ροσφορά µε την ακόλουθη δοµή:
 

11))  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤ

22))  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ

33))  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ 

 
���� 7.1.  Στην ενότητα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθούν:
 

���� Υ̟εύθυνη ∆ήλωση (ε̟ικυρωµένη) του ̟ροσφέροντος ότι α̟οδέχεται τους 

όρους της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης και η ̟ροσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα 

µε αυτούς. 

���� Υ̟εύθυνη ∆ήλωση (ε̟ικυρωµένη) του ̟ροσφέροντος ότι έχει την τεχνική και 

οικονοµική ικανότητα να ικανο̟οιήσει τις α̟αιτήσεις ̟ου ̟εριγράφονται στη 

ενότητα  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

���� 7.2. Στην ενότητα Τεχνική Προσφορά ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθούν:

 

• Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι οι ̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες ικανο̟οιούν τις 

̟αρατιθέµενες στην ̟αρούσα ̟ρόσκληση λειτουργικές α̟αιτήσεις,

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους ίσου ̟ρος το 

συµβατικού τιµήµατος χωρίς το ΦΠΑ, ̟ρο της υ̟ογραφής της σχετικής 

σύµβασης. Η εγγύηση αυτή δίνεται µε εγγυητική ε̟ιστολή ελληνικ

τρα̟εζικού ιδρύµατος ή µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ή µε κατάθεση µετρητών στο Ταµείο του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.

ΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  --  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΑΑ  ––  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕ

Οι ̟ροσκαλούµενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν µία και 
̟ροσφορά µε την ακόλουθη δοµή: 

ΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

ΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  

  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  

Στην ενότητα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθούν:

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση (ε̟ικυρωµένη) του ̟ροσφέροντος ότι α̟οδέχεται τους 

̟αρούσας ̟ρόσκλησης και η ̟ροσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα 

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση (ε̟ικυρωµένη) του ̟ροσφέροντος ότι έχει την τεχνική και 

οικονοµική ικανότητα να ικανο̟οιήσει τις α̟αιτήσεις ̟ου ̟εριγράφονται στη 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

την ενότητα Τεχνική Προσφορά ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθούν:

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι οι ̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες ικανο̟οιούν τις 

̟αρατιθέµενες στην ̟αρούσα ̟ρόσκληση λειτουργικές α̟αιτήσεις,
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της σύµβασης ύψους ίσου ̟ρος το 10% του 

συµβατικού τιµήµατος χωρίς το ΦΠΑ, ̟ρο της υ̟ογραφής της σχετικής 

σύµβασης. Η εγγύηση αυτή δίνεται µε εγγυητική ε̟ιστολή ελληνικού 

τρα̟εζικού ιδρύµατος ή µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ή µε κατάθεση µετρητών στο Ταµείο του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. 

ΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  

Οι ̟ροσκαλούµενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν µία και µοναδική 

Στην ενότητα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθούν: 

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση (ε̟ικυρωµένη) του ̟ροσφέροντος ότι α̟οδέχεται τους 

̟αρούσας ̟ρόσκλησης και η ̟ροσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα 

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση (ε̟ικυρωµένη) του ̟ροσφέροντος ότι έχει την τεχνική και 

οικονοµική ικανότητα να ικανο̟οιήσει τις α̟αιτήσεις ̟ου ̟εριγράφονται στη 

την ενότητα Τεχνική Προσφορά ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθούν: 

Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι οι ̟ροσφερόµενες υ̟ηρεσίες ικανο̟οιούν τις 

̟αρατιθέµενες στην ̟αρούσα ̟ρόσκληση λειτουργικές α̟αιτήσεις, 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα: 

• Προαιρετικά, τεχνικές ̟εριγραφές ή άλλα στοιχεία ̟ου τεκµηριώνουν/ 

ενισχύουν την ̟οιοτική και ̟οσοτική υ̟εροχή των ̟ροσφερόµενων ̟ροϊόντων/ 

υ̟ηρεσιών, 

 

���� 7.3. Στην ενότητα Οικονοµική Προσφορά ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθούν:

 

 Οι ̟ίνακες α̟ό τους ο̟οίους θα ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια το οικονοµικό 

αντάλλαγµα για τις ανωτέρω υ̟ηρεσίες

αριθµητικές τιµές θα αναγράφονται και ολογράφως

 

 

 

    

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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Προαιρετικά, τεχνικές ̟εριγραφές ή άλλα στοιχεία ̟ου τεκµηριώνουν/ 

ενισχύουν την ̟οιοτική και ̟οσοτική υ̟εροχή των ̟ροσφερόµενων ̟ροϊόντων/ 

Στην ενότητα Οικονοµική Προσφορά ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθούν:

Οι ̟ίνακες α̟ό τους ο̟οίους θα ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια το οικονοµικό 

ανωτέρω υ̟ηρεσίες. Ο Φ.Π.Α. θα αναγράφεται ξεχωριστά και οι 

θα αναγράφονται και ολογράφως.  

      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Προαιρετικά, τεχνικές ̟εριγραφές ή άλλα στοιχεία ̟ου τεκµηριώνουν/ 

ενισχύουν την ̟οιοτική και ̟οσοτική υ̟εροχή των ̟ροσφερόµενων ̟ροϊόντων/ 

Στην ενότητα Οικονοµική Προσφορά ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθούν: 

Οι ̟ίνακες α̟ό τους ο̟οίους θα ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια το οικονοµικό 

. Ο Φ.Π.Α. θα αναγράφεται ξεχωριστά και οι 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα: 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

∆ύο (2) Σελίδες, µε τις τεχνικές 
̟ροδιαγραφές για τη δηµιουργία 
20’ λε̟του DVD 
ανα̟αραγωγή σε εκατό (100) 
αντίτυ̟α για τη διάχυση
έργου «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» ΑΠ 
7, 8, 9, ». 
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τεχνικές 
για τη δηµιουργία 

 και 
ανα̟αραγωγή σε εκατό (100) 

διάχυση του 
ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» ΑΠ 
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Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΧΑΡΝΩΝ 417 111 43 ΑΘΗΝΑ 
Ιστοσελίδα: 

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 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΚΑΤΟ (100) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» ΑΠ 7, 8, 9, 

 

 Οι Σχολές Γονέων είναι ένα έργο το ο̟οίο υλο̟οιήθηκε αρχικά το 2003 

̟ιλοτικά σε 14 δήµους της χώρας και 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, ό

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Στο ̟λαίσιο αυτό, ̟ροβλέ̟εται η δηµιουργία DVD 

στο ο̟οίο θα συµµετέχουν γονείς, εκ̟αιδευτές και υ̟εύθυνοι εκ̟αίδευσης α̟ό 

διαφορετικά τµήµατα της ε̟ικράτειας. 

 Το εν λόγω DVD θα χρησιµο

Γονέων όλης της ε̟ικράτειας και θα ̟ροβάλλεται σε κάθε εναρκτήρια συνάντηση. 

Ε̟ίσης το εν λόγω DVD θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα υλο̟οίησης 

ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, θα ̟ροβληθεί σε το̟ικά κανάλια, σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ κ.λ

α̟οτελέσει µοχλό ̟ροβολής και ε̟ικοινωνίας του έργου. Ο χρόνος διάρκειάς του θα 

είναι 20’.  

 Προβλέ̟εται η ̟αραγωγή 100 DVD και το συνολικό κόστος δεν θα ξε̟ερνά τις 

15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα καλυφθεί α̟ό τον κωδικό 64.02 του έργου Σχολές 

Γονέων ΑΠ7,8,9.   

 Για το σκο̟ό αυτό και ̟ροκειµένου να δηµιουργηθεί το 20λε̟το 

χρειαστούν:  

• 5 video διάρκειας 3 ̟ερί̟ου λε̟τών έκαστο, ό̟ου θα ̟αρουσιάζονται 5 

τµήµατα οµάδων γονέων α̟ό 5 νοµούς της ε̟ικράτειας, για τη µέγιστη 

γεωγραφική εκ̟ροσώ̟ηση (Έβρου, Καρδίτσας, ένας νοµός α̟ό την Κρήτη, 

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ  ΚΑΙ  ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 20’ ΛΕΠΤΟΥ DVD ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΚΑΤΟ (100) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠ 7, 8, 9, » 

Οι Σχολές Γονέων είναι ένα έργο το ο̟οίο υλο̟οιήθηκε αρχικά το 2003 

̟ιλοτικά σε 14 δήµους της χώρας και 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 η δηµιουργία DVD 

στο ο̟οίο θα συµµετέχουν γονείς, εκ̟αιδευτές και υ̟εύθυνοι εκ̟αίδευσης α̟ό 

διαφορετικά τµήµατα της ε̟ικράτειας.  

Το εν λόγω DVD θα χρησιµο̟οιείται και α̟ό τους 58 Υ̟εύθυνους Σχολών 

Γονέων όλης της ε̟ικράτειας και θα ̟ροβάλλεται σε κάθε εναρκτήρια συνάντηση. 

Ε̟ίσης το εν λόγω DVD θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα υλο̟οίησης 

ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, θα ̟ροβληθεί σε το̟ικά κανάλια, σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ κ.λ

α̟οτελέσει µοχλό ̟ροβολής και ε̟ικοινωνίας του έργου. Ο χρόνος διάρκειάς του θα 

Προβλέ̟εται η ̟αραγωγή 100 DVD και το συνολικό κόστος δεν θα ξε̟ερνά τις 

15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα καλυφθεί α̟ό τον κωδικό 64.02 του έργου Σχολές 

Για το σκο̟ό αυτό και ̟ροκειµένου να δηµιουργηθεί το 20λε̟το 

διάρκειας 3 ̟ερί̟ου λε̟τών έκαστο, ό̟ου θα ̟αρουσιάζονται 5 

τµήµατα οµάδων γονέων α̟ό 5 νοµούς της ε̟ικράτειας, για τη µέγιστη 

γεωγραφική εκ̟ροσώ̟ηση (Έβρου, Καρδίτσας, ένας νοµός α̟ό την Κρήτη, 

ΜΑΘΗΣΗΣ  
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ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 20’ ΛΕΠΤΟΥ DVD ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΚΑΤΟ (100) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι Σχολές Γονέων είναι ένα έργο το ο̟οίο υλο̟οιήθηκε αρχικά το 2003 

̟ιλοτικά σε 14 δήµους της χώρας και α̟ό το 2004 σε όλη την ε̟ικράτεια, και στοχεύει 

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

̟ως αυτός διαµορφώνεται στις σύγχρονες 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες. Στο ̟λαίσιο αυτό, ̟ροβλέ̟εται η δηµιουργία DVD 

στο ο̟οίο θα συµµετέχουν γονείς, εκ̟αιδευτές και υ̟εύθυνοι εκ̟αίδευσης α̟ό 

̟οιείται και α̟ό τους 58 Υ̟εύθυνους Σχολών 

Γονέων όλης της ε̟ικράτειας και θα ̟ροβάλλεται σε κάθε εναρκτήρια συνάντηση. 

Ε̟ίσης το εν λόγω DVD θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα υλο̟οίησης 

ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, θα ̟ροβληθεί σε το̟ικά κανάλια, σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ κ.λ.̟., και θα 

α̟οτελέσει µοχλό ̟ροβολής και ε̟ικοινωνίας του έργου. Ο χρόνος διάρκειάς του θα 

Προβλέ̟εται η ̟αραγωγή 100 DVD και το συνολικό κόστος δεν θα ξε̟ερνά τις 

15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα καλυφθεί α̟ό τον κωδικό 64.02 του έργου Σχολές 

Για το σκο̟ό αυτό και ̟ροκειµένου να δηµιουργηθεί το 20λε̟το DVD θα 

διάρκειας 3 ̟ερί̟ου λε̟τών έκαστο, ό̟ου θα ̟αρουσιάζονται 5 

τµήµατα οµάδων γονέων α̟ό 5 νοµούς της ε̟ικράτειας, για τη µέγιστη 

γεωγραφική εκ̟ροσώ̟ηση (Έβρου, Καρδίτσας, ένας νοµός α̟ό την Κρήτη, 
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Αθήνα, Πειραιάς). Στα 

στο ̟ρόγραµµα, οι ο̟οίοι θα δώσουν ̟ροσω̟ικές συνεντεύξεις 

• 1 video ̟ερί̟ου 2 λε̟τών µε συνέντευξη εκ̟ροσώ̟ων του φορέα υλο̟οίησης 

του έργου (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ), ό̟ου θα σκιαγραφείται το ̟ρόγραµµα 2003

οι στόχοι των Σχολών Γονέων

• 1 video 3 λε̟τών α̟ό στελέχη του έργου (υ̟εύθυνο έργου

συντονιστές νοµών των Σχολών Γονέων)
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Αθήνα, Πειραιάς). Στα video θα ̟ροβάλλεται η αίθουσα και οι 

στο ̟ρόγραµµα, οι ο̟οίοι θα δώσουν ̟ροσω̟ικές συνεντεύξεις 

̟ερί̟ου 2 λε̟τών µε συνέντευξη εκ̟ροσώ̟ων του φορέα υλο̟οίησης 

του έργου (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ), ό̟ου θα σκιαγραφείται το ̟ρόγραµµα 2003

οι στόχοι των Σχολών Γονέων 

̟τών α̟ό στελέχη του έργου (υ̟εύθυνο έργου

συντονιστές νοµών των Σχολών Γονέων). 

  Η ανα̟ληρώτρια

   υ̟εύθυνη έργου

    Νίκη Γεωργίου      
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θα ̟ροβάλλεται η αίθουσα και οι συµµετέχοντες 

στο ̟ρόγραµµα, οι ο̟οίοι θα δώσουν ̟ροσω̟ικές συνεντεύξεις  

̟ερί̟ου 2 λε̟τών µε συνέντευξη εκ̟ροσώ̟ων του φορέα υλο̟οίησης 

του έργου (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ), ό̟ου θα σκιαγραφείται το ̟ρόγραµµα 2003-2013 και 

̟τών α̟ό στελέχη του έργου (υ̟εύθυνο έργου- εκ̟αιδευτές –

Η ανα̟ληρώτρια    

υ̟εύθυνη έργου  

Νίκη Γεωργίου        


