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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Θέμα: Ανακοίνωζη για ανάθεζη ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
"Μοσζεία ποσ ζσνδέοσν πολιηιζμούς ποσ ζσνδέοσν ηοσς ανθρώποσς" με
ακρωνύμιο "CONNECT" ζηο πλαίζιο ηοσ Δ.Π. Interreg IPA CBC Programme
“Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020”
Ο Γήμορ Βόλβηρ ανακοινώνει όηι θα πποβεί ζηην ανάθεζη παποσήρ ςπηπεζιών
ζςμβούλος για ηην ςποζηήπιξη ηος Γήμος Βόλβηρ ζηην πποβολή ηος έπγος με ηίηλο
«Μοςζεία πος ζςνδέοςν πολιηιζμούρ πος ζςνδέοςν ηοςρ ανθπώποςρ» («Museums
Connecting Cultures Connecting People») και ακπυνύμιο «CONNECT» και ειδικόηεπα
ζηην ςλοποίηζη ηυν Παπαδοηέυν 2.1.1, 2.1.3 και 2.1.4 ηος Πακέηος Δπγαζίαρ 2 (WP2).
Το έπγο ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Δ.Π. Interreg IPA CBC Programme “Greece – The
former Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020” και ο Γήμορ Βόλβηρ ζςμμεηέσει
υρ επικεθαλήρ εηαίπορ.
Αναλςηικόηεπα η παποσή ςπηπεζιών:
Παραδοηέο 2.1.1: «Στέδιο Επικοινωνίας και Δημοζιόηηηας/Communication and Publicity
Plan».
Αθοπά ζηην ζύνηαξη ηος Σσεδίος Δπικοινυνίαρ και Γημοζιόηηηαρ ηος έπγος με ηίηλο
«Μοςζεία πος ζςνδέοςν πολιηιζμούρ πος ζςνδέοςν ηοςρ ανθπώποςρ» («Museums
Connecting Cultures Connecting People») και ακπυνύμιο «CONNECT», ηο οποίο
ςλοποιείηαι ζηο πλαίζιο ηος Δ.Π. Interreg IPA CBC Programme “Greece – The former
Yugoslav Republic of Macedonia 2014 – 2020”.Ο ζύμβοςλορ θα ςποζηηπίξει ηο Γήμο
Βόλβηρ ζηη ζύνηαξη ηος Σσεδίος Δπικοινυνίαρ – ζηην Αγγλική γλώζζα, ηο οποίο θα
πεπιλαμβάνει αναλςηικέρ οδηγίερ, καηεςθύνζειρ και δπάζειρ ππορ ηοςρ εηαίποςρ ζε
ζσέζη με ηην οπγάνυζη, ηιρ διαδικαζίερ, ηα μέζα και ηιρ δπάζειρ για ηη βέληιζηη
ςλοποίηζη ηηρ επικοινυνιακήρ ζηπαηηγικήρ ηος έπγος - λαμβάνονηαρ ςπότη ηος, ηη
Σηπαηηγική Δπικοινυνίαρ (Communication Strategy) ηος ππογπάμμαηορ η οποία είναι
αναπηημένη
ζηην
ιζηοζελίδα
ηος
ππογπάμμαηορ:
http://www.ipa-cbcprogramme.eu/com/16_Programme-main-documents, καθώρ και ηο εγκεκπιμένο
Application Form, ηο Subsidy Contract και ηο Partnership Agreement ηος έπγος
CONNECT.
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Παραδοηέο 2.1.3: «Δράζεις Επικοινωνίας/Communication activities».
Αθοπά ζηην ςλοποίηζη ηυν δπάζευν επικοινυνίαρ. Διδικόηεπα:
- Ανάπηςξη/Γημιοςπγία ζελίδαρ (λογαπιαζμού) ζηα Facebook / Instagram / Twitter με
ζηόσο ηην πποώθηζη ηυν δπάζευν και ηυν αποηελεζμάηυν ηος έπγος ζηα κοινυνικά
μέζα δικηύυζηρ, καθώρ και ηηρ ιζηοζελίδαρ (website) ηος έπγος ζηην αγγλική γλώζζα.
- Ανάπηςξη δημιοςπγικού και παπαγυγή 1000 θςλλαδίυν ηος έπγος 10 ζελίδυν, ζε
διάζηαζη A4, σαπηί velvet 140γπ., ηεηπασπυμία, ζε 3 γλώζζερ )
- Γημιοςπγία κειμένος για καηασώπηζη ζε εθημεπίδα (1) και πεπιοδικό (1) επιλογήρ ηος
Γήμος Βόλβηρ και πληπυμή ηηρ καηασώπηζηρ
- Γημιοςπγία και αποζηολή 4 ενημεπυηικών ηλεκηπονικών δεληίυν ηος έπγος (enewsletters)
Παραδοηέο 2.1.4: «Σσνέδριο/Open Public Conference».
Αθοπά ζηην πποεηοιμαζία ηος Σςνεδπίος ζηο πλαίζιο ηηρ ςλοποίηζηρ ηος έπγος
CONNECT. O ζύμβοςλορ θα ςποζηηπίξει ηο Γήμο Βόλβηρ ζηη διοπγάνυζη
ζςνεδπίος/ημεπίδαρ για ηη διάδοζη ηυν αποηελεζμάηυν ηος έπγος, για ηην ενημέπυζη
ηος κοινού και ηυν εμπλεκόμενυν θοπέυν ζσεηικά με ηιρ αξίερ ηος έπγος και για ηην
εςαιζθηηοποίηζή ηοςρ ζσεηικά με ηη ζημαζία ηυν διαζςνοπιακών έπγυν. Το
ζςνέδπιο/ημεπίδα θα ππαγμαηοποιηθεί ζηην πόλη ηος Σηαςπού ζηο Γήμο Βόλβηρ με
αναμενόμενο απιθμό ζςμμεηεσόνηυν ηα 200 άηομα. Ο Σύμβοςλορ θα ππέπει να
αναλάβει ηα ακόλοςθα:
- Δπιλογή αίθοςζαρ διεξαγυγήρ ηος ζςνεδπίος με οπηικοακοςζηικο εξοπλιζμό
(βινηεοπποβολέα/μικποθυνική και μεγαθυνική εγκαηάζηαζη)
- Γημιοςπγία και αποζηολή πποζκλήζευν, και ςπενθύμιζη ππόζκληζηρ με μηνύμαηα
ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ζηοςρ πποζκεκλημένοςρ ζςμμεηέσονηερ
- Υποδοσή
- Τζάνηερ ζςνεδπίος - folders – ζημειυμαηάπια και ζηςλό - CD με ενημεπυηικό ςλικό
- Catering (Καθέρ & ελαθπύ γεύμα)
- 2 banners ηος έπγος
- Γημιοςπγία και εκηύπυζη αθιζών Α3
- Γημιοςπγία Γεληίος Τύπος και Σςνένηεςξηρ Τύπος
- Παπαγυγή βίνηεο και θυηογπαθιών
Το ζύνολο ηυν πποαναθεπόμενυν θα λάβοςν σώπα από ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ
ηηρ ζύμβαζηρ έυρ ηην ολοκλήπυζη ηος έπγος ηοςρ και μέσπι ηη λήξη ηος
ππογπάμμαηορ “Connect” ζςμπεπιλαμβανομένηρ ηςσόν παπάηαζηρ αςηού, ζε
ζςνεννόηζη με ηην Αναθέηοςζα Απσή.

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ
και με ηη αρ. 324/2018 Α.Γ.

Ο ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ
ΚΑΡΑΚΙΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
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