
                                                             

Τεχνική έκθεση 

ΚΑ 64-7426.015 «Οργάνωση διακρατικής συνάντησης από εξωτερικό εμπειρογνώμονα 

στα πλαίσια προγράμματος INT-HERIT URBACT III» 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Οργάνωση 

διακρατικής συνάντησης από εξωτερικό εμπειρογνώμονα στα πλαίσια προγράμματος INT-

HERIT URBACT III» με προϋπολογισμό 12.300,00€. 

Ο Δήμος Δωδώνης, σε συνεργασία με άλλους 8 διακρατικούς εταίρους, συμμετέχει στο 

δίκτυο INT-HERIT που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III. 

Αντικείμενο του δικτύου είναι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο 

υλοποίησης των δράσεων του δικτύου, προβλέπεται η πραγματοποίηση διακρατικών 

συναντήσεων, μία σε κάθε εταίρο. Στις 6-9 Νοεμβρίου 2018, ο Δήμος Δωδώνης θα 

διοργανώσει την 8η διακρατική συνάντηση του δικτύου. Ο Δήμος θα προβεί στην φιλοξενία 

25 το πολύ ατόμων τα οποία θα αφιχθούν στις 6 Νοεμβρίου και θα αναχωρήσουν στις 9 

Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τις τεχνικές συναντήσεις των εταίρων, θα 

πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του δήμου. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση της διακρατικής συνάντησης που θα διεξαχθεί στα 

πλαίσια προγράμματος INT-HERIT URBACT III στον Δήμο Δωδώνης και θα περιλαμβάνει τα 

κατωτέρω επί μέρους παραδοτέα. 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία που βρίσκονται πλησίον του Αρχαιολογικού Χώρου 

Δωδώνης, σε μονόκλινο δωμάτιο με πρωινό, για 3 διανυκτερεύσεις για κάθε άτομο.  

 Έξοδα εστίασης 

Θα διοργανωθούν 2 μεσημεριανά γεύματα εργασίας και 3 δείπνα για 30 άτομα το 

καθένα, σε εστιατόρια που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή. Κάθε γεύμα θα 

περιλαμβάνει ορεκτικά και σαλάτες, κυρίως πιάτο με τουλάχιστον 2 δυνατότητες 

επιλογής, φρούτο ή  γλυκό και αναψυκτικό. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα επιλογής για άτομα με ιδιαίτερες διατροφικές προτιμήσεις. 

Επίσης, θα διοργανωθούν 4 coffee breaks στο χώρο εργασιών των συναντήσεων, τα 

οποία θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο: καφέ φίλτρου, τσάι ζεστό και κρύο, χυμό, 

μεταλλικό νερό, κέικ, βουτήματα, 2 είδη παραδοσιακές πίτες και σέρβις. 



                                                             

Στον αριθμό των ατόμων, εκτός από τους εταίρους υπολογίζονται και τα μέλη της 

Τοπικής Ομάδας Urbact τα οποία αναμένεται να συμμετέχουν στις συναντήσεις. 

 Μετακίνηση 

Μίσθωση λεωφορείου 23 θέσεων τουλάχιστον το οποίο πρέπει να είναι διαθέσιμο 

καθόλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ήτοι από 6 έως 9 Νοεμβρίου για όλες τις 

απαιτούμενες μετακινήσεις των συμμετεχόντων. 

 Αναμνηστικά δώρα: press papier με αντίγραφο του Αρχαίου Θεάτρου Δωδώνης– 25 

τεμάχια 

 1 Roll up banner διαστάσεων 2m x 0,80m, έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση με 

τετραχρωμία και σχεδιασμός μακέτας 

 Folders διάστασης Α4, έγχρωμη ψηφιακή εκτύπωση με μία τσέπη και σχεδιασμός 

μακέτας και μπλοκ σημειώσεων με λογότυπα του προγράμματος – 30 τεμάχια 

 Πλαστικά καρτελάκια συνέδρων με κορδόνι λαιμού με τα λογότυπα του 

προγράμματος – 30 τεμάχια 

 Φωτογραφική κάλυψη καθόλη τη διάρκεια των συναντήσεων και των επισκέψεων 

στα διάφορα σημεία του δήμου. Όλο το υλικό θα πρέπει να είναι επεξεργασμένο 

και να  παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Ξενάγηση για τις ημέρες παραμονής των συμμετεχόντων σε σημεία του δήμου που 

θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 

 

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση των εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των δώδεκα 

χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (12.300,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 

64-7426.015 «Οργάνωση διακρατικής συνάντησης από εξωτερικό εμπειρογνώμονα στα 

πλαίσια προγράμματος INT-HERIT URBACT III» 

 

 

 

 



                                                             

 

 

Ειδικότερα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: 

Περιγραφή εργασίας 
Μονάδα 
μέτρησης Αριθμός Άτομα 

Κόστος ανά 
μονάδα 

Συνολικό 
κόστος 

Διαμονή Διανυκτέρευση 3 25 55 € 4.125 € 

Γεύματα/Δείπνα Γεύμα/Δείπνο 5 30 23 € 3.450 € 

Coffee breaks Coffee break 4 30 9€ 1.080 € 

Μετακινήσεις Αποκοπή - - 1.000 € 1.000 € 

Αναμνηστικά δώρα Τεμάχιο 25 - 42 € 1.050 € 

Φωτογράφος Αποκοπή - - 800 € 800 € 

Ξεναγός Αποκοπή - - 360 € 360 € 

Υλικό διοργάνωσης: 1 Roll-
up banner, φάκελοι και 
πλαστικά καρτελάκια με 
κορδόνι λαιμού Αποκοπή - - 435 € 435 € 

Γενικό Σύνολο 12.300 € 

 


