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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΘΕΜΑ:  Ενημερωτικό εισηγητικό σημείωμα για την διοργάνωση συνάντησης Δικτύωσης δικαιούχων της 

Δράσης 1 του Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση στις 24-25/05/2012. 

 

Σχετ.: Δράση 4.3 Training and Cooperation Plan έτους 2011 & έτους 2012 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εθνικής Υπηρεσίας, όπως αυτές απορρέουν 

από το Πρόγραμμα Εργασίας που η Υπηρεσία μας υπέβαλε στην Ε.Ε. στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Κατάρτισης και Συνεργασίας των Εθνικών Υπηρεσιών (Training and Cooperation Plan-Δράση 4.3 TCP) 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του Συμβολαίου της Υπηρεσίας μας με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η Εθνική Υπηρεσία  προγραμματίζει τη διοργάνωση συνάντησης Δικτύωσης δικαιούχων της 

Δράσης 1 από τις 23 Μαΐου 2012 (άφιξη) μέχρι 26 Μαΐου 2012 (αναχώρηση) , 31  

συμμετεχόντων στην Αθήνα. 

Σκοπός της συνάντησής είναι η δικτύωση των δικαιούχων της Δράσης 1 με σκοπό την περαιτέρω 

συνεργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ενημέρωση σχετικά με τις επιμέρους υπο-δράσεις, η 

παρουσίαση καλών πρακτικών όπως επίσης και η παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων του Προγράμματος 

(πχ SALTO, Δραστηριότητες TCP κ.λπ.) 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διοργανώσεων προβλέπονται οι παρακάτω ανάγκες: 
 
1. Διαμονή   

23-26 Μαΐου 2012 σε ξενοδοχείο όπου προβλέπεται η διαμονή των συμμετεχόντων σε δίκλινα, 

σύμφωνα πάντα με την ισορροπία ανδρών – γυναικών, με δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς ( π.χ. κοντά σε σταθμό metro κ.λ.π.). 

 

Συγκεκριμένα, για την διαμονή των συμμετεχόντων στην συνάντηση απαιτούνται : 

23/05/2012   :  14 δίκλινα, 2 μονόκλινα 
24/05/2012   :  14 δίκλινα, 3 μονόκλινα ( 1 μονόκλινο Ε.Υ ) 
25/05/2012   :  14 δίκλινα, 3 μονόκλινα ( 1 μονόκλινο Ε.Υ ) 
 

2. Αίθουσες 

23 και 25 Μαΐου 2012 θα χρησιμοποιηθούν μία αίθουσα χωρητικότητας 50 ατόμων (αίθουσα 

ολομέλειας) και μία αίθουσα 20 ατόμων (αίθουσα ομάδα εργασίας) και στις δύο αίθουσες θα μπορούν 

να τοποθετούν χαρτιά στον τοίχο με  blue tack και θα είναι εξοπλισμένες με κλιματισμό. Σε μία από τις 
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δύο αίθουσες απαιτείται η πρόσβαση των συμμετεχόντων καθ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Οι αίθουσες 

που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με 2-3 μέτρια τραπέζια η κάθε μια και με 40 

και 20 καρέκλες αντίστοιχα σε κυκλική διάταξη και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό ( εφόσον υπάρχει 

δυνατότητα ). 

 

Σας ενημερώνουμε  ότι πρέπει  να  ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι κατάλληλες για να πραγματοποιούνται 

εκτός από τις εργασίες της συνάντησης, συζητήσεις, προβολές ταινιών καθώς και πάρτι 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 

Στις αίθουσες του σεμιναρίου απαιτείται η παροχή ασύρματου internet, καθ΄όλη τη διάρκεια του 

σεμιναρίου. 

 

Οι αίθουσες θα πρέπει να διαθέτουν τον εξής εξοπλισμό: 

 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κάθε αίθουσα 

 1 ηχοσύστημα σε κάθε αίθουσα με την ηχητική κάλυψη ολόκληρης της αίθουσας 

 1 data projector σε κάθε αίθουσα 

 1 Flip chart με επιπλέον χαρτί για flip chart σε κάθε αίθουσα 

Επιπλέον, στην αίθουσα ολομέλειας θα πρέπει να διατίθεται 1 εκτυπωτής με ασπρόμαυρο μελάνι 

 

Ο τεχνικός εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί στην αίθουσα το αργότερο στις 23/05/2012 και ώρα 

12:00μμ και να είναι διαθέσιμος καθ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου (25/05/2012 στις 20:00). 

 
4. Γεύματα και διαλείμματα καφέ  

23 Μαΐου 2012: 
Δείπνο (ώρα 20:30) για 34 άτομα 
 

24 Μαΐου 2012: 
πρωινό για 34 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 34 άτομα  
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 34 άτομα. 
δείπνο (ώρα 20:30) για 34 άτομα   
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25 Μαΐου 2012: 
πρωινό για 34 άτομα 
γεύμα (ώρα 13:00) για 34 άτομα  
Coffee breaks: ένα το πρωί (11:00-11:30), ένα το απόγευμα (16:30-17:00) για 34 άτομα. 
δείπνο (ώρα 20:30) για 34 άτομα   
 

26 Μαΐου 2012: 
πρωινό για 34 άτομα 
 

Όλα τα γεύματα και δείπνα θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαλάτα, κυρίως πιάτο, γλυκό και φρούτα 

εποχής και πρέπει να ληφθεί μέριμνα για χορτοφάγους.  

Επίσης, το γεύμα και το δείπνο θα πρέπει να περιλαμβάνει αναψυκτικό για κάθε συμμετέχοντα (η Εθνική 

Υπηρεσία –Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, δεν καλύπτει κόστος αλκοολούχων ποτών)  

Τα διαλείμματα καφέ θα πρέπει να περιλαμβάνουν καφέ, χυμούς, τσάι και μπισκότα καθώς και φρούτα 

εποχής. 

 

* 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 συνολική δαπάνη της συνάντησης προβλέπεται ότι  δεν θα υπερβεί  το ποσό των 20.000 €, 

(συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ. Π. Α.) έτσι όπως αυτό διαφαίνεται από τις αιτούμενες 

προδιαγραφές,  θα πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο ως την Πέμπτη 17-05-2012 μέχρι 

τις 11:00 προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, Γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, Αχαρνών 

και Κοκκινάκη, 11143 με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά για τη διοργάνωση συνάντησης Δικτύωσης 

δικαιούχων της Δράσης 1 του Προγράμματος της Ε.Ε. Νέα Γενιά σε Δράση στις 24-25/05/2012» 

 
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 


