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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΗΜΕΙΟ 3.1: Είναι οι ίδιες συναντήσεις της Ομάδας Β (σύνολο 9) 

ΣΗΜΕΙΟ 3.2:  α) Θα καλυφθούν κατ’ ελάχιστον και οι τρεις (3) πρωτεύουσες των νομών της 

Περιφέρειάς μας β) Διάρκεια περίπου 3-5 ώρες , γ) έως 40 άτομα, δ) η τροφοδοσία 

αποτελεί μέρος των υπηρεσιών της Ομάδας Β (μέρος β).  

ΣΗΜΕΙΟ 4: α) Αντίστοιχος αριθμός με συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς 

(stakeholders meetings), δηλαδή τουλάχιστον 9 και παράλληλα με αυτές, β) η διάρκεια θα 

είναι περίπου 1 ώρα (ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για την παρουσίαση ενός 

θεματικού πεδίου που θα είναι εισαγωγικό και υποστηρικτικό των stakeholder groups), γ) 

έως 40 άτομα (κοίτα 3.2 διευκρίνιση), δ) η τροφοδοσία αποτελεί μέρος των υπηρεσιών της 

Ομάδας Β, μέρος β (κοίτα 3.2 διευκρίνιση) 
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ΣΗΜΕΙΟ 9: α) Θα συμμετέχουν στελέχη της αναθέτουσας αρχής  σε αριθμό που θα εκτιμηθεί 

ή/και 1 τουλάχιστον άτομο από τον ανάδοχο, β) Έως  6  συναντήσεις, γ) Πρόκειται για 

εκδηλώσεις τρίτων και δεν είναι εκ των προτέρων γνωστός ο αριθμός των συμμετεχόντων,  

δ) Τα έξοδα μετακίνησης για τα άτομα του αναδόχου βαρύνουν αυτόν. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΗΜΕΙΟ 5: Όχι δεν είναι προκαθορισμένες, όσες  απαιτηθούν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

της αναθέτουσας αρχής (όχι πάνω από 40).  

ΕΡΩΤΗΣΗ 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Ως study visit ορίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα INTERREG EUROPE η συνολική διάρκεια 

της  συνάντησης  των εταίρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές  

επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος του έργου που θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα 

αρχή, τουλάχιστον σε 3 σημεία και μέγιστο 6. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλισθεί 

μεταφορικό μέσο για 25 άτομα για έως 2 ημέρες. 

ΣΗΜΕΙΟ 2: α) Η αίθουσα steering committee και συνάντησης εταίρων του έργου  να είναι 

διαθέσιμη από 9.00-18.00. β)Για την συνάντηση του θεματικού σεμιναρίου απαραίτητη η 

διάθεση αίθουσας για 4 ώρες. γ)Ναι σε συνεχόμενες ημέρες την ίδια χρονική περίοδο. 

 
ΣΗΜΕΙΟ 5: η διαμονή των συμμετεχόντων καλύπτεται απευθείας από τους συμμετέχοντες 
και όχι από τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την πληροφόρηση των συμμετεχόντων για την έλευση τους στην 

Πάτρα με κάθε είδους χρηστική πληροφορία (πληροφοριακού συγκοινωνιακού, τουριστικού 

χαρακτήρα κλπ, πχ τρόποι μετάβασης στην Πάτρα, προτεινόμενα ξενοδοχεία, σημεία 

ενδιαφέροντος κλπ). Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία θα προκύψουν όταν καθορισθούν οι 

ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής και αναλόγως της διαθεσιμότητας. 

Σημείο 6 Το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί συνοδευμένο από λοιπό πληροφοριακό υλικό 

(υπό διαμόρφωση, συνήθως αναπαραγωγή σελίδων Α4, 20-30 σελίδες ανά συμμετέχοντα, 

π.χ. παρουσιάσεις ομιλητών κλπ) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου και μπλοκ σημειώσεων 

με στυλό για 30 άτομα. 

Σημείο 8 

1 coffee break ανά ημέρα (σύνολο 3). Στους χώρους εργασιών της Επιτροπής Συντονισμού θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμος καφές (coffee break) για όλη τη διάρκεια της ημέρας (συνολικά 2 

ημέρες). 
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ΕΡΩΤΗΣΗ

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

- 9 συναντήσεις συνολικά  (γενικά 2 ανά εξάμηνο) έως και το 2019  

- Χώροι διατιθέμενοι από αναθέτουσα αρχή 

- Ναι. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Πόσες εκπαιδευτικές επισκέψεις θα γίνουν & πού θα πραγματοποιηθούν; Θα είναι όλες 
εκτός Νομού; Το λεωφορείο που θα μετακινεί την Επιτροπή Συντονισμού, θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο όλη μέρα για μέχρι 2 μέρες, όπως αναγράφεται στο νουμ.4, ή θα υπάρχει κάποιο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα μετακινήσεων & μόνο τότε θα είναι τότε απαραίτητο;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους ενδιαφέροντος του έργου που 

θα υποδειχθούν από την αναθέτουσα αρχή, τουλάχιστον σε 3 και μέγιστο 6 σημεία, 

τουλάχιστον μια στην περιοχή των Πατρών και από 2 έως 5 στις Π.Ε. Ηλείας και Αιτωλ/νίας. 

Το μέσο μεταφοράς θα πρέπει να είναι διαθέσιμο όλη μέρα για έως 2 ημέρες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Πόσα coffee breaks θα πραγματοποιηθούν συνολικά & ειδικότερα πόσα εντός χώρου που θα 

πραγματοποιηθεί η συνάντηση εργασίας & το θεματικό σεμινάριο & πόσα στις εκπαιδευτικές 

επισκέψεις; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 3 coffee breaks (1 ανά ημέρα). Δύο (2) στους χώρους 

εργασιών της Επιτροπής Συντονισμού (και του θεματικού σεμιναρίου) όπου θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμος καφές (coffee break) για όλη τη διάρκεια της ημέρας και ένα (1) coffee break 

στο χώρο των εκπαιδευτικών επισκέψεων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Πόσα coffee breaks που θα πραγματοποιηθούν στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με 

μενδιαφερόμενους φορείς; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Συνολικά εννέα (9) coffee breaks (ένα ανά συνάντηση με stakeholders). 


