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ΟΜΑΔΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Π. 1.3.3): 

Οι παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συνάντησης 

που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Δήμου Λέσβου αφορά τις δαπάνες της 

διοργάνωσης της εταιρικής συνάντησης (Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας – 

Διατροφής / Μπουφέ Φιλοξενίας, διάλλειμα καφέ, ελαφρύ γεύμα κλπ),  

διευκρινίζεται ως κάτωθι: 

 Παράθεση καφέ και μικρού μπουφέ υποδοχής, ελαφρύ γεύμα  και  γεύμα ή 
δείπνο για περίπου 20 άτομα. 

 Γραμματειακή υποστήριξη, προετοιμασία, εκτύπωση και διανομή ντοσιέ και 

υλικού συνάντησης 

 

ΟΜΑΔΑ Ε - WORKSHOP “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ, ΠΩΣ Η ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΠΕ 

6.3.1) 

Το παραδοτέο περιλαμβάνει δαπάνες για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη του 

έργου της διοργάνωσης και διεξαγωγής του workshop (αποστολή προσκλήσεων, 

μίσθωση χώρου & εξοπλισμού, έξοδα μετακίνησης & διαμονής ομιλητών, διάλλειμα 

καφέ κλπ) διευκρινίζεται ως κάτωθι: 

1. Αποστολή προσκλήσεων, μίσθωση χώρου & εξοπλισμού, διάλλειμα με 

παράθεση καφέ και μικρού μπουφέ υποδοχής κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης και γεύμα ή δείπνο για περίπου 20 άτομα. 
2. Σχεδίαση περιεχομένου workshop, παραγωγή και εκτύπωση προγράμματος 

και παρουσιολογίου 

3. Γραμματειακή υποστήριξη, προετοιμασία, εκτύπωση και διανομή ντοσιέ και 

υλικού workshop  

4. Δημοσίευση αναγγελίας του  workshop στον τύπο και προβολή του σε τοπικά 

ΜΜΕ (Δελτία Τύπου) 

5. Σχεδίαση, δημιουργία και εκτύπωση ενός (1) Roll-up Banner για την 

εκδήλωση 

6. Έξοδα μετακίνησης & διαμονής 3 ομιλητών 



 1 ομιλητής από το Δήμο Αμαρουσίου (Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα προς 

Μυτιλήνη με επιστροφή, για την ημερομηνία της εκδήλωσης η οποία θα 

πραγματοποιηθεί το 2019) 
 1 ομιλητής από το Δήμο Ηρακλείου – Κρήτη(Αεροπορικά εισιτήρια 

Κρήτη  προς Μυτιλήνη με επιστροφή, για τις ημερομηνίες της εκδήλωσης 

η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2019) 
 1 ομιλητής από το Δήμο Τρικκαίων (Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα προς 

Μυτιλήνη ή Θεσσαλονίκη προς Μυτιλήνη με επιστροφή, για τις 

ημερομηνίες της εκδήλωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί το 2019). 
 Δύο διανυκτερεύσεις  - ανά ομιλητή -  σε  μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό 

με μέσο κόστος 65,00 € με το ισχύον ΦΠΑ  ανά ημέρα ή  σε δίκλινο 
δωμάτιο με πρωινό με μέσο κόστος 95,00 € με το ισχύον ΦΠΑ ανά  ημέρα 
(σύνολο 3 δωμάτια Χ 2 διανυκτερεύσεις). 

 

 

 

 

 


