ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ: 213 2046170-171

ΧΑΙΔΑΡΙ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΑΡ.ΠΡΩΤ.3267/740477

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

17.000,00 €, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΘΕΜΑ:
σφραγισμένων

«Διαγωνισμός με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης και την συλλογή

προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας “ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη:
1/ Τις διατάξεις του Ν. 2286/95, περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ.»
2/ Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/10-07-2007).
3/ Το Π.Δ. 60/07 “Οδηγία 2005/51/ΕΚ & 2005/75/ΕΚ”
4/ Τη με αριθμ. Πρωτ. 1474/25/05/2011 έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Συγχρηματοδοτούμενο έργο ΕΣ Π Α ) και την 1η τροποποίηση αυτής
5192/21-11-2013
5/ Την με αριθμ. Πρωτ.2219/4-12-2014 Συνεδρίαση έγκριση του Νοσοκομείου.
6/ Το νόμο 3863/2010, άρθρο 68 .
7/ Το Ν. 4250 (ΦΕΚ 74/26-3-2014 Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο Διαγωνισμό με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για την ανάδειξη αναδόχου της Υπηρεσίας

“ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ -

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ”
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όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
διακήρυξης αυτής.

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ψ.Ν.Α.
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343
23 Μαρτίου 2015
ΧΑϊΔΑΡΙ

ΗΜΕΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ
10:30 πρωί.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
11:00

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία και ώρα
την

δηλαδή

23 /03/2015 ώρα 10:30 π.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται ως μη αποδεκτές.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
118/07.και με τους παρακάτω βασικούς και ουσιώδεις όρους:

ΑΡΘΡΟ 1Ο
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν :
1) Κλειστή έγγραφη προσφορά, καθαρογραμμένη και συνταγμένη στην Ελληνική γλώσσα.
Εάν στη προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να είναι
μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Τμήμα Γραμματείας
και θα πρωτοκολληθούν.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
δηλώνεται ρητά ότι :
α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και
γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι
συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών
της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις,
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κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 2Ο
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις (φυσικά & νομικά πρόσωπα) που ασκούν εμπορικό ,
βιομηχανικό και βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό. Απαγορεύεται ρητά η
παραχώρηση των προς προμήθεια ειδών σε άλλον προμηθευτή από τον προσφέροντα στον
οποίο θα του κατακυρωθεί η προμήθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταρτίσουν πιο

λεπτομερή και ολοκληρωμένη την προσφορά τους,

μπορούν να επικοινωνούν με την Κα Αικ.

Πασχάλη Υπεύθυνη γραφείου Προγραμμάτων, στα τηλέφωνα 213 2046183.

ΑΡΘΡΟ 3Ο
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις του άρθρου 8 της
παρούσης, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόμενη
υπηρεσία στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει το Νοσοκομείο. Η τιμή θα δοθεί όπως στο υπόδειγμα του πίνακα του παραρτήματος Α΄ και
θα αναλύεται ως εξής:
α) Καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)
β) Επιβάρυνση με ΦΠΑ (Συντελεστής)
ΑΡΘΡΟ 4Ο
Στον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανωτέρω Υπηρεσία, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση. Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης,
ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει στην υπηρεσία μας για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση μέσα στην συμφωνηθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ΄ αυτή με απόφαση του αρμοδίου για τη
διοίκηση του φορέα συλλογικού οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η διάρκεια της Σύμβασης, την οποία θα συνάψει ο ανάδοχος
στον οποίο θα κατακυρωθεί η Υπηρεσία, ως έναρξη θα έχει την ημερομηνία, η οποία θα ορίζεται
στην Ανακοίνωση Κατακύρωσης προς τον Ανάδοχο και
Συγκεκριμένα

θα λήγει την 31η Ιουλίου 2015.

προβλέπεται η πραγματοποίηση δύο ημερίδων και τριών δράσεων.

Οι ημερίδες και οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα την 1η
Απριλίου 2015 έως και την 31η Ιουλίου 2015.

ΑΡΘΡΟ 6Ο
Η εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή θα γίνεται με

τακτικό

χρηματικό
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ένταλμα, το οποίο

θεωρείται από την αρμόδια υπηρεσία της Παρέδρου του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, αφού προηγουμένως αυτός εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Η
πληρωμή θα γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή και την προσκόμιση στην
υπηρεσία μας του τιμολογίου πώλησης
Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται:
α)Τιμολόγιο του προμηθευτή,
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό ,που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο πιστοποίησης και την πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 7Ο
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Ο Ανάδοχος,

στον οποίο θα κατακυρωθεί η

Υπηρεσία καθαριότητας, υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από
Τράπεζικό Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει έδρα στην Ελλάδα
Τράπεζα της Ελλάδος. Το ύψος της εγγυητικής

και είναι πιστοποιημένο από την

θα είναι ίσο με το 10% της συνολικής

συμβατικής δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 8Ο
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:
α) Για την Υπηρεσία:
1. Φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο 55 Ν.2238/94).
2.

Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1036% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

β) Για την Προμήθεια:
1. Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο 55 Ν.2238/94).
2.

Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1036% επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

ΑΡΘΡΟ 9Ο
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του παραπάνω διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσόν
των

17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 10Ο
Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 118/07 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ). Το παράρτημα Α (Ποιοτικές και
Τεχνικές προδιαγραφές) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΡΩΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α΄

Συγκεκριμένα προβλέπεται η πραγματοποίηση δύο ημερίδων και τριών δράσεων.
Συγκεκριμένα

προβλέπεται η πραγματοποίηση δύο ημερίδων και τριών δράσεων.

Οι ημερίδες και οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα την 1η
Απριλίου 2015 έως και την 31η Ιουλίου 2015.

1. ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Στόχος των ημερίδων είναι η παρουσίαση του Κ.Ψ.Υ. Κερατσινίου – Δραπετσώνας
και των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτό, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της
κοινότητας σε θέματα Ψυχικής Υγείας και για την πραγματοποίησή τους απαιτούνται οι
παρακάτω ενέργειες για κάθε ημερίδα :
-

Η μικροφωνική κάλυψη της ημερίδας – Εξοπλισμός για προβολή ή βιντεοπροβολή
και η παροχή φορητού υπολογιστή

-

Φωτογράφιση, 200 φωτογραφίες για την κάθε ημερίδα.

-

Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση του προγράμματος της ημερίδας.

Δίπτυχο έντυπο

– 300 τεμάχια σε διάσταση Α4 (4χρωμία).
-

Σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών – 100 τεμάχια,

χαρτί

αφίσας 250γρ. σε

διάσταση Α3 (4ΧΡΩΜΙΑ)
-

Σχεδιασμός και εκτύπωση 2 banners – μηχανισμός roll-up, διαστάσεων 85 Χ 205
cm
ενός back drop σκηνής, μήκους 4 μέτρα Χ 2,20 ύψος
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-

Σχεδιασμός και εκτύπωση φακέλων συμμετεχόντων με τα απαραίτητα λογότυπα
της Πράξης του ΕΣΠΑ και του Κέντρου, 300 τεμάχια σε διάσταση Α4 (4χρωμία).

-

Γραφική ύλη.

Μπλοκ σημειώσεων ριγέ Α4, στυλό μπλε διαρκείας απλό – 300

τεμάχια
-

Σχεδιασμός και εκτύπωση προσκλήσεων σε χαρτί DALI 285gr διάσταση Α5
χρώματος εκρού και 4χρωμία – 300 τεμάχια και φάκελοι προσκλήσεων 300 τεμ. Α5
χρώματος εκρού και 4χρωμία. Αποστολή των προσκλήσεων σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, Παρακολούθηση της αποστολής (Follow – up).

-

Βεβαιώσεις παρακολούθησης – 300 τεμάχια διαστάσεων Α4 σε χαρτί DALI 285gr
χρώματος εκρού και 4χρωμία

-

Γραμματειακή υποστήριξη της ημερίδας (εγγραφές – πληροφορίες,

χορήγηση

βεβαιώσεων)

2. ΔΡΑΣΕΙΣ
Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα συμπεριληφθούν και τρεις δράσεις, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν σταδιακά από τον Απρίλιο έως και τη λήξη του Προγράμματος στους
δήμους που καλύπτει το Κέντρο.
Στόχος των τριών (3) δράσεων είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η
κινητοποίηση του κοινού και για την πραγματοποίησή τους απαιτούνται οι παρακάτω
ενέργειες για κάθε δράση :
-

Η προμήθεια ενός stand – περιπτέρου με διαστάσεις 4m μήκος Χ 2,5 ύψος καθώς
και το στήσιμο και η αποξήλωση αυτού για κάθε δράση.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΛΙΚΟ.
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-

Ενημερωτικό φυλλάδιο του Κ. Ψ. Υ. (τρίπτυχο έντυπο σε χαρτί velvet A4 – 250gr) –
3.000 τεμάχια σε 4χρωμία

-

Ενημερωτικό Έντυπο (σε διάσταση Α4 και 4χρωμία) – 2.000 τεμάχια για κάθε μία
από τις παρακάτω θεματολογίες:
o Αγχώδεις διαταραχές
o Κατάθλιψη στην Γ΄ ηλικία
o Ο ρόλος της οικογένειας σε ασθενείς με ψύχωση
o Σχολικός εκφοβισμός
o Δικτύωση υπηρεσιών στην κοινότητα και η σχέση του Κ.Ψ.Υ. στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΔΥΟ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ

α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΠΤΥΧΟ Α4
(4ΧΡΩΜΙΑ)

300 ΤΕΜ Χ 2

2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΑΦΙΣΩΝ 250gr ΧΑΡΤΙ ΑΦΙΣΑΣ
(4ΧΡΩΜΙΑ)

100 TEM.Χ 2
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α3

3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

4

BACK DROP ΣΚΗΝΗΣ

5

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
(4ΧΡΩΜΙΑ)

300ΤΕΜ Χ 2
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α4

6

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΡΙΓΕ Α4

300ΤΕΜ Χ 2

7

ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

300ΤΕΜ Χ 2

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΕ
ΦΠΑ

2 banners Χ 2
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
roll-up 85x205cm
1ΤΕΜ.Χ 2
ΜΗΚΟΣ 4
ΜΕΤΡΑ X 2,20
ύψος
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8

ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ
ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

9

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ

1Χ2
200 τεμ.Χ 2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ DALI 285gr Α5

ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΚΡΟΥ(4ΧΡΩΜΙΑ)
10

11

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Follow-up

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
Α5 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΕΚΡΟΥ 4
ΧΡΩΜΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
12

300ΤΕΜ Χ 2
διάσταση Α5

300ΤΕΜ Χ 2
διάσταση Α5

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Α4 σε χαρτί DALI 285gr χρώματος

300ΤΕΜ Χ 2

εκρού και 4χρωμία

13

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (ΕΓΓΡΑΦΕΣ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ
ΗΜΕΡΙΔΑ

1Χ2

14

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ VELVET
250gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Α4 (4χρωμία)

3.000 ΤΕΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΧΑΡΤΙ Α4,
4ΧΡΩΜΙΑ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ

-Αγχώδεις διαταραχές

10.000ΤΕΜ

-Κατάθλιψη στην Γ΄ ηλικία
16

-Ο ρόλος της οικογένειας σε
ασθενείς με ψύχωση
-Σχολικός εκφοβισμός
-Δικτύωση υπηρεσιών στην
κοινότητα και η σχέση του
Κ.Ψ.Υ. στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας

(2.000ΤΕΜ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ)

8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ STAND ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
17

ΣΤΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΤΡΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

4m ΜΗΚΟΣ Χ
2,50 ΥΨΟΣ

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ –ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
Κα ΑΙΚ. ΠΑΣΧΑΛΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2046183.
** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΙΚ.

ΠΑΣΧΑΛΗ
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