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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΘΕΜΑ: Διοργάνωση σεμιναρίου με τίτλο: «Partnership Building Activity for EVS MENTOR» στις 21 - 26 
Μαΐου 2012, στην Αθήνα. 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 
α) Το με αριθμ. Υ.Σ. - Ε.Υ. 165/27.04.2012 
β) Το με αριθμ. Πρωτ. 603.17/131/11640/27.04.2012 έγγραφο του Τ.Τ.Σ.Ε.Π.  
 
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 Συμβουλίου της Υπηρεσίας μας με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η Εθνική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διοργάνωση σεμιναρίου για την δημιουργία 

συμπράξεων μεντόρων στο πλαίσιο της Δράσης 2 με τίτλο: «Partnership Building Activity for EVS 

MENTOR» το οποίο θα υλοποιηθεί στην Αθήνα από 21 Μαΐου έως 26 Μαΐου 2012. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διοργάνωσης προβλέπονται οι παρακάτω ανάγκες: 
 
1. Διαμονή 
Εκπαιδευτές σεμιναρίου και Εθνική Υπηρεσία: 
20 Μαΐου 2012- 25 Μαΐου 2012 : 2 μονόκλινα δωμάτια για 2 εκπαιδευτές (διαθέσιμο από τις 9:00 το 
πρωί) 
21 Μαΐου 2012-25 Μαΐου 2012 : 1 μονόκλινο δωμάτιο  
 
Συμμετέχοντες: 
Σε δίκλινα δωμάτια συμφωνά πάντα με την ισορροπία αντρών - γυναικών 
21 Μαΐου 2012: 11 δίκλινα 
22 Μαΐου 2012: 11 δίκλινα 
23 Μαΐου 2012: 11 δίκλινα 
24 Μαΐου 2012: 11 δίκλινα 
25 Μαΐου 2012: 11 δίκλινα 
 
2. Αίθουσες 
 
Οι αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες του σεμιναρίου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες από 

την Κυριακή 20 Μαΐου και ώρα 12:00 μ.μ. έως και το Σάββατο 26 Μαΐου μέχρι τις 12:00μμ. Οι 

συγκεκριμένες αίθουσες θα πραγματοποιηθούν για δραστηριότητες όπως ομάδες εργασίας, 

δραστηριότητες ψυχαγωγίας των συμμετεχόντων. 

Η αίθουσα θα πρέπει να διαθέτει κλιματισμό, είναι  απαραίτητο να υπάρχει φυσικός φωτισμός και 

εξαερισμός, να είναι χωρητικότητας 30 ατόμων (οι οποίοι να μπορούν να κάτσουν σε κυκλική διάταξη), 

με δυνατότητα οι συμμετέχοντες να μπορούν να τοποθετούν χαρτιά στον τοίχο με blue tack και να είναι 

εξοπλισμένη με 30 καρέκλες και 3 τραπέζια. 
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Επίσης θα χρειαστεί 1 αίθουσα των 15 ατόμων (οι οποίοι να μπορούν να κάτσουν σε κυκλική διάταξη). 

Επισημαίνουμε ότι σε όλες οι αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 

χρήσης μουσικής χωρίς να παρενοχλούνται άλλοι τυχόν ένοικοι. 

Επίσης θα χρειαστεί ένας χώρος όπως σαλόνι εξοπλισμένος με καναπέδες- πολυθρόνες  και τραπεζάκια, 

όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να το χρησιμοποιούν σαν χώρο άτυπων συναντήσεων – 

συζητήσεων. 

 
3. Γεύματα και coffee – breaks 

20 Μαΐου 2012: βραδινό ώρα 19:30 για 2 άτομα                                                 

                                

21 Μαΐου 2012: πρωινό ώρα 7:30 για 2 άτομα 

                       γεύμα  ώρα  13:00 για 25 άτομα 

                       Coffee break ώρa 17:00-17:30 για 25 άτομα 

                        βραδινό ώρα 19:30 για 25 άτομα 

22 Μαΐου 2012: πρωινό ώρα 7:30 για 25 άτομα 

                        Coffee break ώρa: 11:00 – 11:30 για 25 άτομα 

                        γεύμα  ώρα  13:00 για 25 άτομα 

                       Coffee break ώρa 17:00-17:30 για 25 άτομα 

                       βραδινό ώρα 19:30 για 25 άτομα 

23 Μαΐου 2012: πρωινό ώρα 7:30 για 25 άτομα 

                       Coffee break ώρa: 11:00 – 11:30 για 25 άτομα     

                       γεύμα ώρα 13:00 για 25 άτομα                        

                       Coffee break ώρa 17:00-17:30 για 25 άτομα 

                       βραδινό ώρα 19:30 για 25 άτομα 

24 Μαΐου 2012: πρωινό ώρα 7:30 για 25 άτομα 

                        Coffee break ώρa: 11:00 – 11:30 για 25 άτομα     

                             γεύμα ώρα 13:00 για 25 άτομα    

 25 Μαΐου 2012: πρωινό ώρα 7:30 για 25 άτομα 

                        Coffee break ώρa: 11:00 – 11:30 για 25 άτομα     

                        γεύμα ώρα 13:00 για 25 άτομα                        

                        Coffee break ώρa 17:00-17:30 για 25 άτομα 

                         βραδινό ώρα 19:30 για 25 άτομα 

  26 Μαΐου 2012: πρωινό ώρα 7:30 για 25 άτομα 

                  

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

πρόβλεψη για χορτοφάγους.  



  ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ &                                                                      
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ                                                                                
 
 

         

Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει αναψυκτικό για κάθε συμμετέχοντα (η Εθνική Υπηρεσία δεν καλύπτει 

κόστος αλκοολούχων ποτών). 

Τα διαλείμματα καφέ θα πρέπει να περιλαμβάνουν καφέ, χυμό πορτοκάλι, τσάι, κέικ και μπισκότα και να 

σερβίρονται κοντά στην αίθουσα διοργάνωσης 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.  

 
4. Εξοπλισμός - εποπτικά μέσα 

Στις αίθουσες του σεμιναρίου απαιτείται η ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο καθ ΄όλη τη διάρκεια των 

εργασιών. 

3 Flip chart με χαρτί που θα ανανεώνεται ανά πάση στιγμή 

Ηχοσύστημα (ενισχυτής και 2 ηχεία) 300W για την ηχητική κάλυψη ολόκληρης της αίθουσας που θα 

έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το Η/Υ ώστε να «παίζει»  μουσική μέσω αυτού. 

1 laptop 

Projector με το αντίστοιχο πανί του 

1 εκτυπωτή 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί στην κυρίως αίθουσα του σεμιναρίου 20 Μαΐου 2012 μέχρι 

16:00μμ και να διατίθεται καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου.  

 
5. Δείπνο στην Αθήνα 

Ένα εστιατόριο (σε απόσταση η οποία να μπορεί να διανυθεί με τα πόδια π.χ 10 λεπτά από το χώρο 

διεξαγωγής του σεμιναρίου) για δείπνο 25 ατόμων την Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 και 20:30μμ με 

πρόβλεψη και για χορτοφάγους. 

 

Η προσφορά σας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 20.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ. Π. Α.) έτσι όπως αυτό διαφαίνεται από τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές, θα πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο ως την Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 
μέχρι τις 10:00 προς το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, Γραφείο Προμηθειών, 2ος όροφος, 
Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 με την ένδειξη: «Οικονομική προσφορά για διοργάνωση σεμιναρίου 
με τίτλο: “Partnership Building Activity for EVS MENTOR” στις 21 - 26 Μαΐου 2012, στην Αθήνα». 
 
Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
 
 


