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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(Αρ.Πρωτ.:620/29/02-09-2013) 

 

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

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

ΤΗΛ.: 213.1311612 - FAX: 210.2517292 
 
 

     
 

     To Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  προκηρύσσει Πρόχειρο 

Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό (Π.Μ.∆.), για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του 

υποέργου: «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ» των πράξεων µε τίτλο: «Σχολές 

Γονέων» Α.Π.:7, Α.Π.:8 και Α.Π.:9. (Αρ.Απόφασης:1252/63/23-07-2013 του 

∆.Σ./Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Α∆Α: ΒΛ4Μ46ΨΖΣΠ-Κ3Μ). 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (Ν.Π.Ι.∆., εποπτευόµενο από το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων 
«Σχολές Γονέων» ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο και µε βάση τις υπ’αριθµ. 
πρωτ. 22314, 22315 και 22316/27-12-2012 Αποφάσεις της Ειδικής Υπηρεσίας 
∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» που αφορούν την 6η 
τροποποίηση των παραπάνω Πράξεων, την υπ’αρίθµ. 1167/61/18.06.2013 απόφαση 
του ∆.Σ. και υπό την  αίρεση της ένταξης των ανωτέρω Πράξεων, προκηρύσσει το 
Υποέργο «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ EKΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ» των Πράξεων µε τίτλο: «ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ» 
ΑΠ7, ΑΠ8 KAI ΑΠ 9.  
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Το υποέργο προβλέπει την υλοποίηση  δύο (2) σεµιναρίων διάρκειας 30 ωρών το 
καθένα, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, που θα το παρακολουθήσουν οι 
500 Εκπαιδευτές που θα απασχοληθούν στο έργο «Σχολές Γονέων» και στις 58 
Σχολές Γονέων της επικράτειας.  
 
Η εκπαίδευση των 500 εκπαιδευτών αφορά θέµατα αρχών, διαδικασιών και τεχνικών 
εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και θέµατα γνωστικού αντικειµένου στις παρακάτω 
ενότητες: 
1. Σύγχρονη οικογένεια 
2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 
3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα µάθησης 
4. Συµβουλευτική σε εξειδικευµένα θέµατα 
5. Συµβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά οµάδες 
 
Τα σεµινάρια θα πραγµατοποιηθούν στην Αθήνα στις 17-20/10/2013 και στη 
Θεσσαλονίκη στις 10-13/10/2013.  
 

2. ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ Π.Μ.∆. 

�  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και 

ώρα: 11:00π.µ., στα γραφεία του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, Τ.Κ.: 

11143, Αθήνα, όροφος:2ος, γραφείο:270, ∆ιεύθυνση Προµηθειών. 

�  Η προσφορά κάθε υποψηφίου θα πρέπει να κατατεθεί στην ανωτέρω διεύθυνση, το 

αργότερο µέχρι 19 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα: 11:00π.µ., 

σε κλειστό φάκελο σε ένα µόνο πρωτότυπο, στην οποία θα αναγράφεται 

εξωτερικά: 

i. Η ένδειξη: «Οικονοµική Προσφορά για την υλοποίηση για την επιλογή 

αναδόχου υλοποίησης του υποέργου: «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ» των 

πράξεων µε τίτλο: 

   «Σχολές Γονέων» Α.Π.:7, Α.Π.:8 και Α.Π.:9.», υπ’όψιν κ. Παναγόπουλου Βασίλη. 

ii. Τα στοιχεία του υποψηφίου 

 

3.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού δίνονται στα 

τηλέφωνα:213-1311612, 213-1311572 και 213-1311569 και για την Τεχνική 

Περιγραφή και υλοποίηση του υποέργου στα τηλέφωνα:213-13311520-7. 
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4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.∆. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελέσµατος του Π.Μ.∆., είναι η συνολικά 

χαµηλότερη προσφερότερη τιµή για το σύνολο του έργου, σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές. Προσφορές οι οποίες είναι τεχνικά και οικονοµικά 

ασαφείς, κρίνονται ως απαράδεκτες. 

     

5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του υποέργου είναι 45.000,00 ευρώ,  

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά ο προϋπολογισµός ανά άξονα 

προτεραιότητας είναι: 

ΑΠ 7: 18.000,00 ευρώ. 

ΑΠ 8: 22.500,00 ευρώ. 

ΑΠ 9: 4.500,00 ευρώ. 

 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

� ∆ιάρκεια:           30 ώρες το καθένα 
� Ωράριο-πρόγραµµα:      Θα καθοριστεί σε συνεργασία του αναδόχου µε την 

Οµάδα έργου 
 

� Αριθµός ατόµων: Θα εκπαιδευτούν συνολικά  500 άτοµα εκ των οποίων θα 
καλυφθεί µετακίνηση και διαµονή σε µια από τις δύο πόλεις για 400 άτοµα. 

 
� Μετακινήσεις και διαµονές : Σε ό,τι αφορά το σεµινάριο εκπαίδευσης για τη 

Θεσσαλονίκη θα µετακινηθούν εκπαιδευτές από 21 νοµούς της Βόρειας 
Ελλάδας (Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, ∆ράµα, Σέρρες, Χαλκιδική, Κιλκίς, 
Πέλλα, Ηµαθία, Πιερία, Λάρισα, Μαγνησία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Γρεβενά, 
Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Ιωάννινα, Θεσπρωτία), ενώ για το σεµινάριο 
εκπαίδευσης της Αθήνας θα µετακινηθούν εκπαιδευτές από 28 νοµούς (Άρτα, 
Πρέβεζα, Ευρυτανία, Φθιώτιδα, Αιτωλοακαρνανία, Εύβοια, Φωκίδα, Βοιωτία, 
Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Σάµος, 
Χίος, Λέσβος, Κόρινθος, Αργολίδα, Αχαία, Ηλεία, Αρκαδία, Μεσσηνία, 
Λακωνία, Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο, Λασίθι)  
 
Οι παραπάνω µετακινήσεις θα πραγµατοποιηθούν οδικώς, ακτοπλοϊκώς και  
αεροπορικώς. Οι διαµονές αφορούν 3 διανυκτερεύσεις για τη Θεσσαλονίκη και 
3 διανυκτερεύσεις για την Αθήνα σε µονόκλινα και δίκλινα δωµάτια και ο 
αριθµός ατόµων για τις εν λόγω διανυκτερεύσεις θα καθοριστεί σε συνεργασία 
του αναδόχου µε την Οµάδα έργου. 
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� ∆ιατροφή (ανά σεµινάριο): 
5 coffee break για 250 άτοµα  
5 ελαφριά γεύµατα για 250 άτοµα  

 
� Χώροι εκδηλώσεων (ανά σεµινάριο): 

Μία αίθουσα χωρητικότητας 250 ατόµων µε δυνατότητα διαχωρισµού ώστε να 

µπορούν να εξυπηρετηθούν οµάδες εργασίας (αν δεν υπάρχει δυνατότητα 

διαχωρισµού, χρειάζονται 2 επιπλέον µικρότερες αίθουσες). Στις αίθουσες θα 

πρέπει να υπάρχουν:  

τραπέζι (panel) εισηγητών  
µικροφωνική εγκατάσταση 
Η/Υ µε data display (βιντεοπροτζέκτορα) 
Χαρτοπίνακας-µαρκαδόροι 
σηµαίες (ελληνική και ευρωπαϊκής ένωσης) 

 
�     Γραµµατειακή Στήριξη (ανά σεµινάριο): 

1 τουλάχιστον άτοµο 
Χώρος γραµµατείας µε τηλεφωνική γραµµή 
Η/Υ µε εκτυπωτή 
Φωτοτυπικό µηχάνηµα 

 
� Γραφική ύλη – φωτοτυπίες (ανά σεµινάριο): 

Folder µε έγχρωµες ετικέτες προγράµµατος για 250 άτοµα 
Μπλοκ – Στυλό για 250 άτοµα  
Φωτοτυπίες: 4.000 σελίδες περίπου 
Ατοµικά καρτελάκια µε ονόµατα των συµµετεχόντων 

 

         ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ: 

• Ντοσιέ σεµιναρίου (µε πρόγραµµα µπλοκ – στυλο)  

• Παρουσιολόγια εκπαιδευόµενων που να αποδεικνύουν τις ώρες προσέλευσης 
και αποχώρησης 

• Έντυπα µετακινήσεων µε όλα τα σχετικά αποδεικτικά (εισιτήρια, διόδια, λίστες 
ξενοδοχείου κ.λ.π.) 

• Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών ανά Άξονα Προτεραιότητας 

 
        ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

� Tα παραδοτέα του αναδόχου θα πρέπει να παραδοθούν µέσα σε ένα µήνα από 
την πραγµατοποίηση των σεµιναρίων 

� Πιθανόν να προκύψουν αλλαγές στις µετακινήσεις και διαµονές των 
συµµετεχόντων 

� Ο φορέας δικαιούται να τροποποιήσει µέρος του προγράµµατος εκτέλεσης του 
υποέργου λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου 

� Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης ή κοντά σε αυτό, προκειµένου να υπάρχει πρόσβαση µε αστική 
συγκοινωνία και να είναι τουλάχιστον Β’ κατηγορίας  µε επαρκή κλιµατισµό – 
αερισµό τόσο στα δωµάτια όσο και στους χώρους διεξαγωγής των σεµιναρίων. 
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