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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

Ο παρών διαγωνισμός χωρίζεται σε 5 διακριτά πακέτα εργασίας ως ακολούθως:  

 

Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (Π. 1.3.3).  

Σκοπός των Τεχνικών Συναντήσεων του έργου είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των δράσεων όλων των 
εταίρων, η επίλυση προβλημάτων που μπορεί να έχουν ανακύψει, η ανταλλαγή απόψεων και 
τεχνογνωσίας και αποτελούν το βασικό εργαλείο επικοινωνίας του εταιρικού σχήματος. 
Κατόπιν των preparation activities, αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια της πράξης τρεις 
(3) τεχνικές  συναντήσεις. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε Ελλάδα και Κύπρο. Νοείται ότι σε 
όλες τις συναντήσεις θα εκπροσωπούνται όλοι οι Εταίροι της πράξης με την ευθύνη συντονισμού και 
εποπτείας του Επικεφαλής Εταίρου. Στις συναντήσεις της πράξης θα καλούνται μέλη της ομάδας έργου 
έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης της εξέλιξης της πράξης.  Κατά τη διεξαγωγή 
όλων των συναντήσεων θα τηρούνται πρακτικά, τα οποία θα συνυπογράφονται και θα αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της τήρησης της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα της πράξης. 

Προβλέπεται η διεξαγωγή μίας (1) ενδιάμεσης συνάντησης σε χρόνο που θα κριθεί σκόπιμος σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα της πράξης αλλά και την πραγματική εξέλιξή της. Σκοπός της συνάντησης είναι: 

- Η εξέταση των στόχων που είχαν τεθεί στα πλαίσια της Συνάντησης Έναρξης Έργου και ο βαθμός 
επίτευξης των στόχων. Θα αναλυθούν διεξοδικά τυχόν προβλήματα και δυστοκίες που 
διαπιστώθηκαν, ενώ θα διατυπωθούν προτάσεις για την επίσπευση ενεργειών που θα 
καταστήσουν εφικτή την ομαλή ολοκλήρωση του έργου. 

- Η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του συνολικού έργου αλλά και του 
αναλυτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ανά εταίρο. 

- Η οριοθέτηση κρίσιμων ορόσημων έως την ολοκλήρωση του έργου και η οριοθέτηση 
συγκεκριμένων στόχων έως την επόμενη συνάντηση των εταίρων. 

- Η τρέχουσα φυσική και οικονομική πρόοδος του έργου 
- Οι διαδικασίες πιστοποίησης δαπανών. 
- Καθορισμός διεξαγωγής ημερομηνιών των προβλεπόμενων ημερίδων. 
-  

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν στην υποστήριξη του Δήμου Λέσβου στη διοργάνωση της 

ενδιάμεσης συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Δήμου Λέσβου.  
Ο  Δήμος Λέσβου θα αναλάβει τη διοργάνωση της ενδιάμεσης τεχνικής συνάντησης με κύριο αντικείμενο 
την ενημέρωση για την πρόοδο του έργου, τα επόμενα βήματα, τυχόν προβλήματα και προτάσεις 
επίλυσης τους, τα επόμενα βήματα κλπ. 
Ενδεικτικό Υλικό Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 

 Πρόσκληση 

 Πρόγραμμα 

 Παρουσιόλογιο 

 Φωτογραφίες 

 Πρακτικά 



                                                                               

 
Παραδοτέα Ομάδας Α: 

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). 

 

Β) ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Π. 2.3.2) 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 2.3.2 ο Δήμος Λέσβου θα διοργανώσει δυο ημερίδες 
πληροφόρησης με σκοπό την διάχυση των στόχων και αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό αλλά και 
διασυνοριακό επίπεδο. Η 1η ημερίδα θα απευθύνεται κυρίως σε τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την ευαισθητοποίηση τους για την εφαρμογή παρόμοιων δράσεων, την 
ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου και την ενημέρωση του ευρύ κοινού. Η 2η ημερίδα θα έχει ως στόχο την 
παρουσίαση των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος στους δημότες, τους 
επιχειρηματίες και την ευρύτερη τοπική κοινωνία της  Λέσβου.  
 
Στις επιμέρους εργασίες της Ενότητας Β περιλαμβάνονται: 

 Σχεδίαση, εκτύπωση και διανομή προσκλήσεων 

 Δημοσιεύσεις αναγγελίας της κάθε ημερίδας στον τύπο και προβολή της σε τοπικά ΜΜΕ (Δελτία 
Τύπου εκδηλώσεων) 

 Σχεδίαση περιεχομένου, παραγωγή και εκτύπωση προγράμματος ημερίδων και παρουσιολογίου 

 Φιλοξενία συμμετεχόντων (Προετοιμασία και δέσμευση αίθουσας, παράθεση καφέ και μικρού 
μπουφέ υποδοχής, διανομή ντοσιέ και υλικού ημερίδων) 

 Προετοιμασία και αποστολή ενημερωτικού δελτίου για κάθε ημερίδα 

 Σχεδίαση και δημιουργία ενός (1) Roll-up Banner για τις εκδηλώσεις 

 

Παραδοτέα Ομάδας Β: 

Οι παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα στο πλαίσιο κάθε ημερίδας θα κωδικοποιούνται στη 
συγκεντρωτική Έκθεση πεπραγμένων ημερίδας, που θα πρέπει να υποβάλλεται με την λήξη της και θα 
συνοδεύεται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (υλικό τεκμηρίωσης της ημερίδας 
συμπεριλαμβανομένου του υλικού από τις επιμέρους εργασίες που αναφέρεται παραπάνω). 

Συνολικά θα παραδοθούν δύο (2) Συγκεντρωτικές Εκθέσεις, μια για κάθε ημερίδα. 

 

Γ.ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡHΣΗΣ (Π. 2.3.3) 

Ο Δήμος Λέσβου έχει την κύρια ευθύνη για την δημιουργία της επικοινωνιακής ταυτότητας του έργου και 
για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας θα αναλάβει την συλλογή υλικού από τους εταίρους και την 
αναπαραγωγή του Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου και του φυλλαδίου του έργου. Ειδικότερα ο 
Δήμος Λέσβου θα αναλάβει: 

 Την προετοιμασία και αποστολή σε συνεργασία και με τους άλλους εταίρους 4 εξαμηνιαίων 
Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Δελτίων (e- Newsletter).  

 Την δημιουργία και ενημέρωση σελίδας του έργου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  



                                                                               

 Την σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη 
Λέσβο.  

 Τη συγγραφή και δημοσίευση 2 άρθρων στο τοπικό έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο.  

 Αυτοκόλλητα ενημέρωσης που θα ενημερώνουν για τη χρηματοδότηση, το όνομα του 
προγράμματος κλπ. , θα είναι ευανάγνωστα και θα αναρτηθούν στον εξοπλισμό που θα 
προμηθευτεί ο Δήμος.  

 2 Πινακίδες ενημέρωσης για την διαδικτυακή πύλη Τουρισμού/ Πολιτισμού και * 
επιχειρηματικότητας, διαστάσεων 1*1.  

 Τον σχεδιασμό και αναπαραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου για λογαριασμό του εταιρικού 
σχήματος και τη διανομή 3.000 αντιτύπων στο κάθε ένα εταίρο (Συνολικά 9.000 αντίτυπα). Οι 
προδιαγραφές του έντυπου είναι: Τετραχρωμία, Τρίπτυχο, Διπλής όψης σε ανακυκλώσιμο χαρτί, 
διαστάσεων 21 εκ  * 21 εκ 

 
Παραδοτέα Ομάδας Γ: 

 

 4 Ηλεκτρονικά Ενημερωτικά Δελτία 

 Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης 

 4 Δελτία Τύπου 

 2 Δημοσιεύσεις – Άρθρα 

 Ενημερωτικό Φυλλάδιο – 9.000 αντίτυπα 

 Αυτοκόλλητα ενημέρωσης 

 Πινακίδες ενημέρωσης 
 

 

Δ. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΠΕ 2.3.4) 

Το παραδοτέο αφορά την δημιουργία της ενημερωτικής ιστοσελίδας του έργου, με βασικό σκοπό την 
ενημέρωση του ευρύ κοινού για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου. Η ιστοσελίδα θα 
περιλαμβάνει απλές σελίδες, και θα εισαχθεί στα επίσημα sites των εταίρων του έργου. Η ιστοσελίδα θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το παρακάτω περιεχόμενο: 

1. Περιγραφή, στόχοι και αποτελέσματα της Πράξης 

2. Σύντομη Περιγραφή του Προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος  

3. Εταιρικό Σχήμα 

4. Παραδοτέα 

5. Νέα – Εκδηλώσεις 

6. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 

7. Επικοινωνία 

Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

1. Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από αυτό 



                                                                               

2. Το λογότυπο του Προγράμματος 

3. Το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας και αναφορά στην Ελληνική Δημοκρατία και το έμβλημα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία κάτω από αυτά 

4. Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις πηγές συγχρηματοδότησης με 
την εξής φράση: «H Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου»  

5. Σύνδεση με την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020  

 

Παραδοτέα Ομάδας Δ: 

 Κατασκευή και ανάπτυξη ιστοσελίδας στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (μετάφραση 
περιεχομένου). 

 Δέσμευση domain name το οποίο θα πρέπει να είναι σύντομο και ευκολομνημόνευτο 

 Web hosting  

 Μελέτη / σχεδιασμός δομής και γραφικών ιστοσελίδας 

 Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας 

 Υποστήριξη για την ενημέρωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, παροχή επεξηγηματικού 
εγχειριδίου και εκπαίδευση αρμοδίων στελεχών 

 Εξασφάλιση λειτουργίας της ιστοσελίδας για τουλάχιστον 2 έτη μετά τη λήξη της πράξης 

 Συμμόρφωση του διαδικτυακού τόπου με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου 
του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή oοργανισμού World 
Wide Web Consortium (W3C), στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”. 

 

Ε.WORKSHOP “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ, ΠΩΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΠΕ 6.3.1) 

Το παραδοτέο αφορά τη διοργάνωση ενός workshop με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, 
εμπειριών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των τοπικών αυτοδιοικήσεων της Ελλάδας και της 
Κύπρου στην εφαρμογή δράσεων «έξυπνης πόλης». Το θέμα του workshop θα είναι  "Έξυπνη Πόλη. Πως η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να ανταπεξέλθει στην πρόκληση"  και εκτός από τους εκπροσώπους του 
εταιρικού σχήματος θα προσκληθούν και εκπρόσωποι άλλων δήμων με εμπειρία στην εφαρμογή 
καινοτόμων δράσεων, όπως ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Αμαρουσίου κλπ. 

Ενδεικτικό Υλικό Τεκμηρίωσης υλοποίησης του παραδοτέου: 

 Πρόσκληση 

 Πρόγραμμα 

 Παρουσιόλογιο 

 Φωτογραφίες 

 Πρακτικά 

 
 

 



                                                                               

Παραδοτέα Ομάδας Ε: 

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). 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Α/Α Ομάδες  Παραδοτέο 

Μονάδα 

μέτρησης Ποσότητα 

Α 
Διοργάνωση 1 Τεχνικής  Συνάντησης  Έργου (Π. 

1.3.3) 

1 Τεχνική Συνάντηση 

Εργου (Ενδιάμεση) 

Κατ' 

αποκοπή 1,00 

Β 
Υπηρεσίες διοργάνωσης δύο (2) ημερίδων 

πληροφόρησης στο Δήμο Λέσβου (Παραδοτέο 

2.3.2)  

Συγκεντρωτική 

Έκθεση πεπραγμένων 

ημερίδας 

Κατ' 

αποκοπή 2,00 

Γ 
Προετοιμασία και ενημέρωση έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης. (Π.2.3.3)  

Άρθρο για κάθε 

εξαμηνιαίο 

ενημερωτικό δελτίο 

της Πράξης Τεμάχιο 4,00 

Δημοσιεύσεις στην 

σελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης της 

Πράξης – Τρεις (3) 

ανά εξάμηνο Τεμάχιο 12,00 

Δελτία Τύπου Τεμάχιο 4,00 

Άρθρα – 

δημοσιεύσεις στον 

τοπικό έντυπο ή/ και 

ηλεκτρονικό τύπο Τεμάχιο 2,00 

Αυτοκόλλητα 

ενημέρωσης Τεμάχιο 20 

Πινακίδα 

ενημέρωσης – 

προώθησης της 

διαδικτυακής πύλης 

Τουρισμού/ 

Πολιτισμού και 

επιχειρηματικότητας, Τεμάχιο 2,00 



                                                                               

1x1.80 τύπου roll up 

banners. 

  

Τον σχεδιασμό και 

αναπαραγωγή 

ενημερωτικού 

φυλλαδίου για 

λογαριασμό του 

εταιρικού σχήματος 

και τη διανομή 3.000 

αντιτύπων στο κάθε 

ένα εταίρο 
Τεμάχιο 9.000 

Δ 
Υπηρεσίες Δημιουργίας της ενημερωτικής 
ιστοσελίδας του έργου(Π.2.3.4) 

δημιουργία της 

ενημερωτικής 

ιστοσελίδας του 

έργου, με βασικό 

σκοπό την 

ενημέρωση του ευρύ 

κοινού για τις 

δράσεις και τα 

αποτελέσματα του 

έργου 
Κατ' 

αποκοπή 1,00 

Ε 

Υπηρεσίες διοργάνωσης ενός 
workshop“ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ, ΠΩΣ Η ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(Π.6.3.1) 

διοργάνωση ενός 

workshop με στόχο 

την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών, 

εμπειριών και τη 

μεταφορά 

τεχνογνωσίας μεταξύ 

των τοπικών 

αυτοδιοικήσεων της 

Ελλάδας και της 

Κύπρου στην 

εφαρμογή δράσεων 

«έξυπνης πόλης». 
Κατ' 

αποκοπή 1,00 

 

 

 

 



                                                                               

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

 

Η ανάθεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών συνολικά θα διαρκέσει από την υπογραφή της Σύμβασης, 
μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, έως τις 31/10/2019, που συμπίπτει και με τη λήξη της 
Πράξης Smart Cities. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη 
αίτηση του αναδόχου ή της αναθέτουσας αρχής. Για την περίπτωση παράτασης θα ακολουθηθεί η 
προβλεπόμενη διαδικασία του Ν. 4412/2016, ενώ σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη 
του επικεφαλής εταίρου και εφόσον απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΚτΓ του Προγράμματος 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020. 

Η εκτέλεση των επιμέρους Δράσεων από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από 
κοινή έγγραφη συμφωνία.  
 
Οι λεπτομέρειες και το ακριβές Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης για κάθε Στάδιο θα καθορίζονται στη 
Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 

 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών: Η έδρα του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη   

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η ανάθεση των Παραδοτέων « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Π. 1.3.3), ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Π. 2.3.2), 
ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡHΣΗΣ (Π. 2.3.3), ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ (Π. 2.3.4), WORKSHOP 
“ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ, ΠΩΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Π. 6.3.1)», 
της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020» χρηματοδοτείται  από το Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 
στη  ΣΑΕΠ 188/6  με κωδικό ΣΑ 2017ΕΠ18860008. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  
35.128,00€. 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά μονάδα … 

 

Ενότητα  Παραδοτέο 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Κόστος/ 

Παραδοτέο 

Σύνολο  με ΦΠΑ 

Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΕΡΓΟΥ (ΠΕ 1.3.3) 

1 Τεχνική Συνάντηση 
Εργου (Ενδιάμεση) 

Κατ' αποκοπή 1 1.128,00€ 
1.128,00€ 

Β: ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
(ΠΕ 2.3.2) 
 

Συγκεντρωτική Έκθεση 
πεπραγμένων ημερίδας 

Κατ' αποκοπή 2 2.000,00 € 
4.000,00€ 

Γ: ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΠΕ 
2.3.3)  
  

Άρθρο για κάθε 
εξαμηνιαίο 
ενημερωτικό δελτίο της 
Πράξης (e-Newsletter) 

Τεμάχιο 4 375,00 € 

1500,00 € 

 

Δημοσιεύσεις στην 
σελίδα κοινωνικής 
δικτύωσης της Πράξης – 
Τρεις (3) ανά εξάμηνο 

Τεμάχιο 12 41,6€ 

500,00€ 

 
Δελτία Τύπου Τεμάχιο 4 150,00 € 

600,00€ 



                                                                               

 

Άρθρα – δημοσιεύσεις 
στον τοπικό έντυπο ή/ 
και ηλεκτρονικό τύπο 

Τεμάχιο 2 650,00 € 
1300,00 € 

 
Αυτοκόλλητα 
ενημέρωσης 

Τεμάχιο 20 25 € 
500 € 

 

Πινακίδα ενημέρωσης – 
προώθησης της 
διαδικτυακής πύλης 
Τουρισμού/ Πολιτισμού 
και 
επιχειρηματικότητας 

Τεμάχιο 2 300,00 € 

600,00 € 

 

Τον σχεδιασμό και 
αναπαραγωγή 
ενημερωτικού 
φυλλαδίου για 
λογαριασμό του 
εταιρικού σχήματος και 
τη διανομή 3.000 
αντιτύπων στο κάθε ένα 
εταίρο 

Τεμάχιο 9.000 1,12 

10.000,00 

Δ:ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΠΕ 2.3.4) 

δημιουργία της 
ενημερωτικής 
ιστοσελίδας του έργου, 
με βασικό σκοπό την 
ενημέρωση του ευρύ 
κοινού για τις δράσεις 
και τα αποτελέσματα 
του έργου 

Κατ' αποκοπή 1 3000,00 

3.000,00 

Ε:WORKSHOP “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ, 
ΠΩΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΠΕ 6.3.1) 

διοργάνωση ενός 
workshop με στόχο την 
ανταλλαγή καλών 
πρακτικών, εμπειριών 
και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας μεταξύ 
των τοπικών 
αυτοδιοικήσεων της 
Ελλάδας και της Κύπρου 
στην εφαρμογή 
δράσεων «έξυπνης 
πόλης». 

Κατ' αποκοπή 1 12.000,00 

12.000,00 

                                                                       

                                                              

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 28.329,03 

ΦΠΑ 24% 6.798,97 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24% 35.128,00 

                                                             

 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%): Τριάντα Πέντε Χιλιάδες Εκατόν Είκοσι Οκτώ Ευρώ 

 

 

 

 

 

                                                                               Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2018     

     

Συντάχθηκε 

 

Ζωή Ανατολίτη 

  Ελέχθηκε & Θεωρήθηκε 

 

                Έφη Μαυρονικόλα 

      Δ/ντρια   Προγραμματισμού            
Οργάνωσης & Πληροφορικής 

Δήμου Λέσβου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


