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 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
ΘΕΜΑ:  Ενημερωτικό εισηγητικό σημείωμα για την διοργάνωση α) συνάντηση ενδιάμεσης αξιολόγησης 

προγραμμάτων εθελοντών στις 14-18/05/2012 και β) κατάρτιση κατά την άφιξη εθελοντών 27/05-

01/06/2012. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση, Δράση 2, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 

 

Σχετ.: Συμβόλαια της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση έτους 2011 & 2012 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση, Δράση 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) 

συνάντηση ενδιάμεσης αξιολόγησης προγραμμάτων εθελοντών στις 14-18/05/2012 και β) κατάρτιση 

κατά την άφιξη εθελοντών 27/05-01/06/2012, 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.λπ.  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) Συνάντηση ενδιάμεσης αξιολόγησης προγραμμάτων εθελοντών στις 14-18/05/2012 
 
1. Διαμονή   

14-18 Μαΐου 2012 σε ξενοδοχείο όπου προβλέπεται η διαμονή των 36 συμμετεχόντων σε τρίκλινα 

δωμάτια (σύμφωνα με την ισορροπία ανδρών και γυναικών) και 1 δίκλινο δωμάτιο για τους 2 

εκπαιδευτές. Η διαμονή θα πρέπει να είναι σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, με δυνατότητα εύκολης 

πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς ( π.χ. κοντά σε σταθμό metro κ.λ.π.).  
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2. Αίθουσες 

14-18 Μαΐου 2012 θα χρησιμοποιηθεί μια (1) αίθουσα χωρητικότητας 40 ατόμων όπου οι εθελοντές θα 

μπορούν να τοποθετούν χαρτιά στον τοίχο με  blue tack και θα είναι εξοπλισμένη με κλιματισμό. Στην 

αίθουσα απαιτείται η πρόσβαση των συμμετεχόντων καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

Σας ενημερώνουμε ότι απαιτείται να υπάρχει ηχομόνωση, έτσι ώστε οι δραστηριότητες των εθελοντών 

(π.χ. δραστηριότητες με μουσική και προβολές ταινιών) να μην δημιουργούν πρόβλημα στους άλλους 

ενοίκους. Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί εξωτερικός χώρος για  υπαίθριες δραστηριότητες των εθελοντών. 

 

3. Γεύματα και διαλείμματα καφέ  

14 Μαΐου 2012:  
Γεύμα (ώρα 14:00) για 3 άτομο     
δείπνο (ώρα 19:30) για  38 άτομα  
 
15 Μαΐου 2012:  
πρωινό για 38 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 38 άτομα  
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 38 άτομα  
δείπνο (ώρα 19:30) για 38 άτομα  
 
16 Μαΐου 2012:  
πρωινό για 38 άτομα  
γεύμα (ώρα 13:00) για 38 άτομα 
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 38 άτομα. 
δείπνο (ώρα 19:30) για 38 άτομα   
 
17 Μαΐου 2012:   
πρωινό για 38 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 38 άτομα  
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 38 άτομα. 
δείπνο (ώρα 19:30) για 38 άτομα   
 
18 Μαΐου 2012:    
πρωινό για 38 άτομα 
 

4. Εξοπλισμός – εποπτικά μέσα 

Στην αίθουσα που θα χρησιμοποιηθεί απαιτείται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. Επιπλέον, η αίθουσα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έναν 

ασπρόμαυρο εκτυπωτή, 2 flip chart και ηχητικό εξοπλισμό. Σημειώνεται ότι ο ηχητικός εξοπλισμός θα 

χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, πχ. προβολή ταινίας, party κ. α , οπότε πρέπει 

να είναι επαρκής για αυτά. 

5. Μετακινήσεις συμμετεχόντων 

Προβλέπεται η κάλυψη του κόστους μετακίνησης των εθελοντών και των εκπαιδευτών με πλοίο, 

λεωφορείο, τρένο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αεροπλάνο.  
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6. Εκπαιδευτές 

Σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων θα απασχοληθούν 2 εκπαιδευτές, με ανάλογη εμπειρία και 

προσόντα, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το ελληνικό PoT. 

 

Β) Κατάρτιση κατά την άφιξη εθελοντών 27/05-01/06/2012 
 

1. Διαμονή   

27 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2012 σε ξενοδοχείο όπου προβλέπεται η διαμονή των 30 συμμετεχόντων σε 

τρίκλινα και δίκλινα δωμάτια (σύμφωνα με την ισορροπία ανδρών και γυναικών) και 1 δίκλινο δωμάτιο 

για τους 2 εκπαιδευτές. Η διαμονή θα πρέπει να είναι σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, με δυνατότητα 

εύκολης πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς ( π.χ. κοντά σε σταθμό metro κ.λ.π.).  

 

2. Αίθουσες 

27 Μαΐου - 01 Ιουνίου 2012 θα χρησιμοποιηθεί μια (1) αίθουσα χωρητικότητας 32 ατόμων όπου οι 

εθελοντές θα μπορούν να τοποθετούν χαρτιά στον τοίχο με  blue tack και θα είναι εξοπλισμένη με 

κλιματισμό. Στην αίθουσα απαιτείται η πρόσβαση των συμμετεχόντων καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

Σας ενημερώνουμε ότι απαιτείται να υπάρχει ηχομόνωση, έτσι ώστε οι δραστηριότητες των εθελοντών 

(π.χ. δραστηριότητες με μουσική και προβολές ταινιών) να μην δημιουργούν πρόβλημα στους άλλους 

ενοίκους. Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί εξωτερικός χώρος για  υπαίθριες δραστηριότητες των εθελοντών. 

 

3. Γεύματα και διαλείμματα καφέ  

 
27 Μαΐου 2012:  
Γεύμα (ώρα 14:00) για 3 άτομο     
δείπνο (ώρα 19:30) για  30 άτομα  
 
28 Μαΐου 2012:  
πρωινό για 30 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 30 άτομα  
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 30 άτομα  
δείπνο (ώρα 19:30) για 30 άτομα  
 
29 Μαΐου 2012:  
πρωινό για 30 άτομα  
γεύμα (ώρα 13:00) για 30 άτομα 
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 30 άτομα. 
δείπνο (ώρα 19:30) για 30 άτομα   
 
30 Μαΐου 2012:   
πρωινό για 30 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 30 άτομα  
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 30 άτομα. 
δείπνο (ώρα 19:30) για 30 άτομα   
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31 Μαΐου 2012:    
πρωινό για 30 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 30 άτομα  
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 30 άτομα. 
δείπνο (ώρα 19:30) για 30 άτομα   
 
01 Ιουνίου 2012: 
πρωινό για 30 άτομα 
 

4. Εξοπλισμός – εποπτικά μέσα 

Στην αίθουσα που θα χρησιμοποιηθεί απαιτείται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθ όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. Επιπλέον, η αίθουσα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έναν 

ασπρόμαυρο εκτυπωτή, 2 flip chart και ηχητικό εξοπλισμό. Σημειώνεται ότι ο ηχητικός εξοπλισμός θα 

χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου, πχ. προβολή ταινίας, party κ. α , οπότε πρέπει 

να είναι επαρκής για αυτά. 

 

5. Μετακινήσεις συμμετεχόντων 

Προβλέπεται η κάλυψη του κόστους μετακίνησης των εθελοντών και των εκπαιδευτών με πλοίο, 

λεωφορείο, τρένο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αεροπλάνο.  

 

6. Εκπαιδευτές 

Σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων θα απασχοληθούν 2 εκπαιδευτές, με ανάλογη εμπειρία και 

προσόντα, οι οποίοι έχουν επιλεγεί από το ελληνικό PoT. 

 

Επισημαίνεται ότι ο μειοδότης της προσφοράς θα πρέπει να εκδόσει (2) ξεχωριστά 

τιμολόγια αναφορικά με την διοργάνωση α) συνάντηση ενδιάμεσης αξιολόγησης 

προγραμμάτων εθελοντών στις 14-18/05/2012 και β) κατάρτιση κατά την άφιξη 

εθελοντών 27/05-01/06/2012. 

Η προσφορά σας, 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 11-05-2012 μέχρι τις 10:00 προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, Γραφείο 
Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών και Κοκκινάκη, 11143 με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά για 
διοργάνωση συνάντησης «Ενδιάμεσης αξιολόγησης» στις 14-18/05/2012, και κατάρτιση κατά την άφιξη 
27-05/ 01-0602012. 
Πρόγραμμα της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση»/Δράση 2 «Ευρωπαϊκή Εθελοντική  Υπηρεσία»  
 
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


