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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΘΕΜΑ: ∆ιοργάνωση: α) κατάρτιση κατά την άφιξη εθελοντών 16-21/07/2012 και β) συνάντηση
ενδιάµεσης αξιολόγησης προγραµµάτων εθελοντών στις 23-27/07/2012. Πρόγραµµα της Ε.Ε. Νέα Γενιά
σε ∆ράση, ∆ράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το µε αριθµ. Υ.Σ.-Ε.Υ. 223/11.06.2012 της Εθνικής Υπηρεσίας «Νέα Γενιά σε ∆ράση» &
«EURODESK».
Σας ενηµερώνουµε ότι στο πλαίσιο του Προγράµµατος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε ∆ράση, ∆ράση 2
Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις της Εθνικής Υπηρεσίας όπως αυτές
απορρέουν από τον Οδηγό του Προγράµµατος, η Εθνική Υπηρεσία προγραµµατίζει τη διοργάνωση α)
κατάρτιση κατά την άφιξη εθελοντών 16-21/07/2012 και β) συνάντηση ενδιάµεσης αξιολόγησης
προγραµµάτων εθελοντών στις 23-27/07/2012, στην Αθήνα.
Οι συµµετέχοντες - εθελοντές είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εθελοντικής Υπηρεσίας θα διαµένουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστηµα από 2 έως 12 µήνες µε σκοπό
την παροχή εθελοντικής Υπηρεσίας σε Μη Κερδοσκοπικές / Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικά
Ιδρύµατα, Συλλόγους κ.λ.π. σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Η συνάντηση ενδιάµεσης αξιολόγησης προγραµµάτων εθελοντών παρέχει στους εθελοντές την ευκαιρία
να αξιολογήσουν και να αναλογιστούν την εµπειρία που απέκτησαν, να γνωρίσουν άλλους εθελοντές
που ασχολούνται σε διαφορετικά σχέδια και να ανταλλάξουν απόψεις.
Η κατάρτιση κατά την άφιξη εθελοντών στην χώρα υποδοχής έχει ως στόχο την εξοικείωση των
εθελοντών µε το περιβάλλον στο οποίο θα φιλοξενηθούν και την µεταξύ τους γνωριµία και δικτύωση.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω διοργανώσεων προβλέπονται οι παρακάτω ανάγκες:
Α) Κατάρτιση κατά την άφιξη εθελοντών 16-21/07/2012.
1. ∆ιαµονή
Εκπαιδευτές σεµιναρίου:
2 µονόκλινα δωµάτια για 2 εκπαιδευτές (διαθέσιµο από τις 9:00 το πρωί)
Συµµετέχοντες σεµιναρίου (σύµφωνα µε την ισορροπία αντρών - γυναικών):
16 Ιουλίου 2012: 3 δίκλινα, 7 τρίκλινα
17 Ιουλίου 2012: 3 δίκλινα, 7 τρίκλινα
18 Ιουλίου 2012: 3 δίκλινα, 7 τρίκλινα
19 Ιουλίου 2012: 3 δίκλινα, 7 τρίκλινα
20 Ιουλίου 2012: 3 δίκλινα, 7 τρίκλινα
16/07/2012 έως και 20/07/2012 διαµονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, µε δυνατότητα
εύκολης πρόσβασης από τους συµµετέχοντες (κοντά σε σταθµό metro κ.λ.π.). Καλό θα ήταν να
αποφευχθούν περιοχές υψηλής εγκληµατικότητας (π.χ. πλατεία Οµονοίας, πλατεία
Καραϊσκάκη, πλατεία Αττικής, οδός Μιχαήλ Βόδα κτλ).
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2. Αίθουσες
16-20/07/2012: θα χρησιµοποιηθεί µια (1) αίθουσα χωρητικότητας 30 περίπου ατόµων. Η αίθουσα θα
πρέπει να είναι διαθέσιµη από τις 16/07/2012 και ώρα 11:00 π.µ. έως και τις 20/07/2012 καθ’ όλη τη
διάρκεια του 24ώρου, αποκλειστικά και µόνο από τους συµµετέχοντες.
Η αίθουσα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να καλύπτει τις εξής ανάγκες:
- να είναι εξοπλισµένη µε 2-3 µέτρια τραπέζια και µε 30 καρέκλες, σε κυκλική διάταξη.
- οι συµµετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να τοποθετούν χαρτιά στον τοίχο µε blue tack ή
χαρτοταινία.
- να διαθέτει µοκέτα, κλιµατισµό και φυσικό φωτισµό (εφόσον υπάρχει δυνατότητα).
Παρακαλούµε να ληφθεί µέριµνα ώστε να είναι κατάλληλη για να πραγµατοποιούνται εκτός από τις
εργασίες της συνάντησης, συζητήσεις, προβολές ταινιών καθώς και συναντήσεις µε µουσική. Θα πρέπει
λοιπόν να εξασφαλιστεί η µη ενόχληση τυχόν άλλων ενοίκων (ηχοµόνωση). Στην αίθουσα θα πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης µουσικής σε υψηλές εντάσεις ή γενικότερα πρόκλησης σχετικού
θορύβου. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής φύλαξη όλου του τεχνικού και µη εξοπλισµού
καθ’ όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου (π.χ. η αίθουσα να κλειδώνει).
Επιπλέον, θα χρησιµοποιηθεί κοινόχρηστος χώρος όπως σαλόνι µε καναπέδες, σαν χώρος άτυπων
συναντήσεων – συζητήσεων από τους συµµετέχοντες.
3. Εξοπλισµός – εποπτικά µέσα
Στην αίθουσα του σεµιναρίου απαιτείται η παροχή internet κατά προτίµηση ασύρµατο, καθ΄όλη τη
διάρκεια του σεµιναρίου.
Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει τον εξής εξοπλισµό:
• 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή
• 1 ηχοσύστηµα µε την ηχητική κάλυψη ολόκληρης της αίθουσας
• 1 data projector
• 2 Flip charts µε επιπλέον χαρτί για flip chart
• 1 εκτυπωτή µε ασπρόµαυρο µελάνι
Ο τεχνικός εξοπλισµός θα πρέπει να εγκατασταθεί στην αίθουσα στις 16/07/2012 και ώρα 11:00 π.µ. και
να είναι διαθέσιµος καθ όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου.
4. Γεύµατα και coffee – breaks
Για όλα τα γεύµατα και δείπνα, παρακαλούµε να παρέχεται µπουφέ και όχι ατοµικό µενού.
16 Ιουλίου 2012:
Γεύµα (ώρα 14:00) για 3 άτοµα
δείπνο (ώρα 19:30) για 29 άτοµα
17 Ιουλίου 2012:
πρωινό για 29 άτοµα
γεύµα (ώρα 13:00) για 29 άτοµα
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευµα (16:30-17:00) για 29 άτοµα
δείπνο (ώρα 19:30) για 29 άτοµα
18 Ιουλίου 2012:
πρωινό για 29 άτοµα
γεύµα (ώρα 13:00) για 29 άτοµα
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευµα (16:30-17:00) για 29 άτοµα
δείπνο (ώρα 19:30) για 29 άτοµα
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19 Ιουλίου 2012:
πρωινό για 29 άτοµα
γεύµα (ώρα 13:00) για 28 άτοµα
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευµα (16:30-17:00) για 29 άτοµα
δείπνο (ώρα 19:30) για 29 άτοµα
20 Ιουλίου 2012:
πρωινό για 29 άτοµα
γεύµα (ώρα 13:00) για 29 άτοµα
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευµα (16:30-17:00) για 29 άτοµα
δείπνο (ώρα 19:30) για 29 άτοµα
21 Ιουλίου 2012:
πρωινό για 29 άτοµα
Όλα τα γεύµατα και δείπνα θα πρέπει να παρέχονται στο χώρο διαµονής των εθελοντών ή κοντά στην
αίθουσα εργασιών και να περιλαµβάνουν σαλάτες, κυρίως πιάτο και γλυκό, µε δυνατότητα
εναλλαγής κυρίως πιάτου και πρέπει να ληφθεί µέριµνα για χορτοφάγους. Παρακαλούµε στο
µενού για τους χορτοφάγους να ληφθεί υπόψη η µη κατανάλωση ψαριού.
Επίσης, το γεύµα και το δείπνο θα πρέπει να περιλαµβάνει αναψυκτικό για κάθε συµµετέχοντα (η Εθνική
Υπηρεσία – Ίδρυµα Νεολαίας & ∆ια Βίου Μάθησης, δεν καλύπτει κόστος αλκοολούχων ποτών εκτός από
τις περιπτώσεις που το αναφέρουµε στις συγκεκριµένες προδιαγραφές).
Τα διαλείµµατα καφέ θα πρέπει να περιλαµβάνουν γαλλικό καφέ, χυµό πορτοκάλι , τσάι, διάφορα είδη
µπισκότων και φρούτα εποχής και να σερβίρονται κοντά στις αίθουσες διοργάνωσης του σεµιναρίου.
Στις αίθουσες θα πρέπει να υπάρχουν κανάτες µε νερό για όλους τους συµµετέχοντες καθόλη τη
διάρκεια των εργασιών.
Παρακαλούµε να ληφθεί µέριµνα ώστε και στο πρωινό να υπάρχουν φρούτα εποχής.

1. Σηµείωση:
Στις 16 Ιουλίου 2012 θα πραγµατοποιηθεί καλωσόρισµα των συµµετεχόντων µε αναψυκτικό (1 για κάθε
συµµετέχοντα) και κρακεράκια για το σύνολο των συµµετεχόντων, έξω από την αίθουσα του
σεµιναρίου.
* 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. Επίσης, παρακαλούµε να κλειδωθούν τα τηλέφωνα και το pay TV στα
δωµάτια των συµµετεχόντων.
Β) Συνάντηση ενδιάµεσης αξιολόγησης προγραµµάτων εθελοντών στις 23-27/07/2012
1. ∆ιαµονή
Εκπαιδευτές σεµιναρίου:
2 µονόκλινα δωµάτια για τους 2 εκπαιδευτές (διαθέσιµο από τις 9:00 το πρωί)
Συµµετέχοντες σεµιναρίου (σύµφωνα µε την ισορροπία αντρών - γυναικών):
23 Ιουλίου 2012: 6 τρίκλινα
24 Ιουλίου 2012: 6 τρίκλινα
25 Ιουλίου 2012: 6 τρίκλινα
26 Ιουλίου 2012: 6 τρίκλινα
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23/07/2012 έως και 26/07/2012: διαµονή σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, µε δυνατότητα
εύκολης πρόσβασης από τους συµµετέχοντες (κοντά σε σταθµό metro κ.λπ.). Καλό θα ήταν να
αποφευχθούν περιοχές υψηλής εγκληµατικότητας (π.χ. πλατεία Οµονοίας, πλατεία
Καραϊσκάκη, πλατεία Αττικής, οδός Μιχαήλ Βόδα κτλ).
2. Αίθουσες
23/07/2012 έως και 26/07/2012: θα χρησιµοποιηθεί µια (1) αίθουσα χωρητικότητας 30 περίπου
ατόµων. Η αίθουσα θα πρέπει να είναι διαθέσιµη από τις 23/072012 και ώρα 11:00 π.µ. έως και τις
26/07/2012 καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, αποκλειστικά και µόνο από τους συµµετέχοντες.
Η αίθουσα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να καλύπτει τις εξής ανάγκες:
- να είναι εξοπλισµένη µε 2-3 µέτρια τραπέζια και µε 20 καρέκλες, σε κυκλική διάταξη.
- οι συµµετέχοντες να έχουν την δυνατότητα να τοποθετούν χαρτιά στον τοίχο µε blue tack ή
χαρτοταινία.
- να διαθέτει µοκέτα, κλιµατισµό και φυσικό φωτισµό (εφόσον υπάρχει δυνατότητα).
Παρακαλούµε να ληφθεί µέριµνα ώστε να είναι κατάλληλη για να πραγµατοποιούνται εκτός από τις
εργασίες της συνάντησης, συζητήσεις, προβολές ταινιών καθώς και συναντήσεις µε µουσική. Θα πρέπει
λοιπόν να εξασφαλιστεί η µη ενόχληση τυχόν άλλων ενοίκων (ηχοµόνωση). Στην αίθουσα θα πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης µουσικής σε υψηλές εντάσεις ή γενικότερα πρόκλησης σχετικού
θορύβου. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ασφαλής φύλαξη όλου του τεχνικού και µη εξοπλισµού
καθ’ όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου (π.χ. η αίθουσα να κλειδώνει).
Επιπλέον, θα χρησιµοποιηθεί κοινόχρηστος χώρος όπως σαλόνι µε καναπέδες, σαν χώρος άτυπων
συναντήσεων – συζητήσεων από τους συµµετέχοντες.
3. Εξοπλισµός – εποπτικά µέσα
Στην αίθουσα του σεµιναρίου απαιτείται η παροχή internet κατά προτίµηση ασύρµατο, καθ΄όλη τη
διάρκεια του σεµιναρίου.
Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει τον εξής εξοπλισµό:
• 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή
• 1 ηχοσύστηµα µε την ηχητική κάλυψη ολόκληρης της αίθουσας
• 1 data projector
• 2 Flip charts µε επιπλέον χαρτί για flip chart
• 1 εκτυπωτή µε ασπρόµαυρο µελάνι
Ο τεχνικός εξοπλισµός θα πρέπει να εγκατασταθεί στην αίθουσα στις 23/07/2012 και ώρα 11:00 π.µ. και
να είναι διαθέσιµος καθ όλη τη διάρκεια του σεµιναρίου.
4. Γεύµατα και coffee - breaks
Για όλα τα γεύµατα και δείπνα, παρακαλούµε να παρέχεται µπουφέ και όχι ατοµικό µενού.
23 Ιουλίου 2012:
Γεύµα (ώρα 14:00) για 3 άτοµα
δείπνο (ώρα 19:30) για 20 άτοµα
24 Ιουλίου 2012:
πρωινό για 20 άτοµα
γεύµα (ώρα 13:00) για 20 άτοµα
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευµα (16:30-17:00) για 20 άτοµα
δείπνο (ώρα 19:30) για 20 άτοµα
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25 Ιουλίου 2012:
πρωινό για 20 άτοµα
γεύµα (ώρα 13:00) για 20 άτοµα
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευµα (16:30-17:00) για 20 άτοµα.
δείπνο (ώρα 19:30) για 20 άτοµα
26 Ιουλίου 2012:
πρωινό για 20 άτοµα
γεύµα (ώρα 13:00) για 20 άτοµα
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευµα (16:30-17:00) για 20 άτοµα.
δείπνο (ώρα 19:30) για 20 άτοµα
27 Ιουλίου 2012:
πρωινό για 20 άτοµα
Όλα τα γεύµατα και δείπνα θα πρέπει να παρέχονται στο χώρο διαµονής των εθελοντών ή κοντά στην
αίθουσα εργασιών και να περιλαµβάνουν σαλάτες, κυρίως πιάτο και γλυκό, µε δυνατότητα
εναλλαγής κυρίως πιάτου και πρέπει να ληφθεί µέριµνα για χορτοφάγους. Παρακαλούµε στο
µενού για τους χορτοφάγους να ληφθεί υπόψη η µη κατανάλωση ψαριού.
Επίσης, το γεύµα και το δείπνο θα πρέπει να περιλαµβάνει αναψυκτικό για κάθε συµµετέχοντα (η Εθνική
Υπηρεσία – Ίδρυµα Νεολαίας & ∆ια Βίου Μάθησης, δεν καλύπτει κόστος αλκοολούχων ποτών εκτός από
τις περιπτώσεις που το αναφέρουµε στις συγκεκριµένες προδιαγραφές).
Τα διαλείµµατα καφέ θα πρέπει να περιλαµβάνουν γαλλικό καφέ, χυµό πορτοκάλι, τσάι, διάφορα είδη
µπισκότων και φρούτα εποχής και να σερβίρονται κοντά στις αίθουσες διοργάνωσης του σεµιναρίου.
Στις αίθουσες θα πρέπει να υπάρχουν κανάτες µε νερό για όλους τους συµµετέχοντες καθόλη τη
διάρκεια των εργασιών.
Παρακαλούµε να ληφθεί µέριµνα ώστε και στο πρωινό να υπάρχουν φρούτα εποχής.

1. Σηµείωση:
Στις 23 Ιουλίου 2012 θα πραγµατοποιηθεί καλωσόρισµα των συµµετεχόντων µε αναψυκτικό (1 για κάθε
συµµετέχοντα) και κρακεράκια για το σύνολο των συµµετεχόντων, έξω από την αίθουσα του
σεµιναρίου.
* 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. Επίσης, παρακαλούµε να κλειδωθούν τα τηλέφωνα και το pay TV στα
δωµάτια των συµµετεχόντων.
Η προσφορά, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 20.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου
του νόµιµου Φ.Π.Α.) θα πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο ως την Παρασκευή 29 Ιουνίου
2012 µέχρι τις 10:00π.µ. προς το Ίδρυµα Νεολαίας & ∆ια Βίου Μάθησης, Γραφείο Προµηθειών, 2ος
όροφος, Αχαρνών 417, 11143 µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά για την διοργάνωση α) κατάρτιση
κατά την άφιξη εθελοντών 16-21/07/2012 και β) συνάντηση ενδιάµεσης αξιολόγησης προγραµµάτων
εθελοντών στις 23-27/07/2012. Πρόγραµµα της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε ∆ράση, ∆ράση 2 Ευρωπαϊκή
Εθελοντική Υπηρεσία».
Επισηµαίνεται ότι ο µειοδότης της προσφοράς θα πρέπει να επικοινωνήσει µε την υπεύθυνη
της διοργάνωσης κα Κωνσταντίνα Κουτσή αναφορικά µε την έκδοση των τιµολογίων, πριν
από την έκδοση αυτών.
Παραµένουµε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

