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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

Οι υπθρεςίεσ του κζματοσ αφοροφν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν Δθμιουργία 
Κζντρου Ρροβολισ και Ανάδειξθσ τθσ ιςτορίασ, τθσ λαογραφίασ και τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ του Άνω Σταυροφ   
Στο  πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου με ακρωνφμιο «CONNECT» και ειδικότερα ςτθν υλοποίθςθ 
των Ραραδοτζων 3.1.1 του Ρακζτου Εργαςίασ 3 (WP3), 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4., 4.1.5. του 
Ρακζτου Εργαςίασ 4 (WP4) και 5.1.4 του Ρακζτου Εργαςίασ 5 (WP5).   
Αναλυτικότερα θ παροχι υπθρεςιϊν αφορά ςτα εξισ Ραραδοτζα (Deliverables) :  

 Ραραδοτζο 3.1.1: Setting thematic nets of museums cooperation: From culture and 
literature to sports and environment 

 Ραραδοτζο 4.1.1: Activities guide for connecting museums with local society and 
citizens in the CB Area 

 Ραραδοτζο 4.1.2: Museological study of Stavros folklore museum 

 Ραραδοτζο 4.1.3: Stavros museum showroom configuration 

 Ραραδοτζο 4.1.4: Digital exhibition and virtual tour applications 

 Ραραδοτζο 4.1.5.: Mobilization of local community for the collection of exhibits 

 Ραραδοτζο 5.1.4.: Action plan for the valorization of municipal cultural and natural 
heritage 

τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που ςυνδζουν τουσ ανκρϊπουσ» 
(«Museums Connecting Cultures Connecting People») και ακρωνφμιο «CONNECT» του Ε.Π. . 
Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” Programme όπου ο 
Διμοσ Βόλβθσ ςυμμετζχει ωσ επικεφαλισ εταίροσ. 
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1.1 Αντικείμενο τθσ Πράξθσ CONNECT 

Το ζργο με τίτλο «Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που ςυνδζουν τουσ ανκρϊπουσ»  
(«Museums Connecting Cultures Connecting People») και ακρωνφμιο «CONNECT» υλοποιείται 
ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Interreg IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” 
Programme και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των 
ςυμμετεχουςϊν χωρϊν. 

Η ςυνολικι διάρκεια του ζργου ιταν 18 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ 
Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) που πραγματοποιικθκε ςτισ 10/5/2018. Τον Σεπτζμβριο 
του 2019 δόκθκε εννιάμθνθ παράταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ ιςχφοσ του ζργου, ζωσ τισ 31 
Αυγοφςτου 2020. 

Το εταιρικό ςχιμα του «CONNECT» περιλαμβάνει ςυνολικά τζςςερισ εταίρουσ, από τισ δφο 
χϊρεσ: 

 PB1-Διμοσ Βόλβθσ (LB Επικεφαλισ Εταίροσ) 

 PB2-Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ 

 PB3-National Institution "Museum of the Albanian Alphabet" 

 PB4-Centre for non formal education Triagolnik 

Κακϊσ τα μουςεία ωσ χϊροι πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ γίνονται δθμόςιοι χϊροι που παράγουν 
τόςο κοινωνικό όςο και περιβαλλοντικό κεφάλαιο, οι πόλεισ και οι περιφζρειεσ που τα 
φιλοξενοφν μετατρζπονται ςε οδθγοφσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, κζντρα γνϊςθσ, εςτιακά 
ςθμεία δθμιουργικότθτασ και πολιτιςμοφ. Εν ςυντομία παράγουν καινοτομία και ςυμβάλλουν 
ςτθν ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ 
ςτρατθγικισ 2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Σφμφωνα με το COM (2014) «Ρροσ μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ  για τθν Ευρϊπθ», το 2013 το 37% των πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
επιςκζφτθκε ζνα μουςείο ι γκαλερί ςτισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ τουσ, ενϊ το 19% επιςκζφτθκε ζνα 
ιςτορικό μνθμείο ι τοποκεςία ςε άλλθ χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ζτςι, θ πολιτιςτικι 
κλθρονομιά μπορεί να βοθκιςει τισ πόλεισ και τισ περιφζρειεσ να προςελκφςουν ταλζντα και 
τουριςμό. Επιπροςκζτωσ, τονίηεται θ ςθμαςία τθσ διαςφνδεςθσ των μουςείων ςε ανοικτά 
δίκτυα προκειμζνου να καταςτοφν ευρφτερα προςβάςιμα ςτουσ πολίτεσ. Το Ευρωπαϊκό Σχζδιο 
«Work Plan for Culture 2015-2018» υπογραμμίηει τθ ςθμαςία τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ 
για βιϊςιμο πολιτιςτικό τουριςμό και προςβάςιμο προσ όλουσ πολιτιςμό. 

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, ο ςτόχοσ του ζργου CONNECT είναι να δϊςει τθ δυνατότθτα ςε 
μουςεία τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ να δικτυωκοφν γφρω από ζνα τρίγωνο τριϊν μουςείων 
(Μουςείου Αλφαβιτου τθσ Μπίτολα, Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ και Λαογραφικό 
Μουςείο Σταυροφ) δθμιουργϊντασ μια καινοτόμο πλατφόρμα διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ 
προκείμενου να προωκθκεί ο διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ, θ μεταφορά γνϊςθσ, θ πρόςβαςθ 
ςτον πολιτιςμό με τθ χριςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν,  ϊςτε να 
βελτιωκοφν οι υπθρεςίεσ που παρζχονται προσ το κοινό και τθν κοινωνία με παράλλθλθ 
προϊκθςθ τθσ κινθτικότθτασ των επιςκεπτϊν, του τουριςμοφ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

Το ζργο μζςω τθσ ενεργοφ δικτφωςθσ, των πράςινων και αειφόρων παρεμβάςεων και των 
εφαρμογϊν τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ ςτα τρία μουςεία, κα βελτιϊςει τισ 
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υπθρεςίεσ τουσ, κα δθμιουργιςει ςφγχρονεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ και προϊόντα όπωσ οι 
διαδικτυακζσ κεματικζσ διαδρομζσ μουςείων και κα κινθτοποιιςει τουσ παρόχουσ τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν προσ ζνα βιϊςιμο τουριςτικό τουριςμό. 

Μζςω του ζργου οι δικαιοφχοι κα κερδίςουν ςε εμπειρία και τεχνογνωςία, ενϊ παράλλθλα κα 
επωφελθκοφν από τθν υλοποίθςθ των δράςεων για βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ μουςείων και 
πολιτιςτικι προςβαςιμότθτα. Οι ομάδεσ – ςτόχοι κα αποκτιςουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ που κα τουσ οδθγιςουν ςε βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχουν ςτο κοινό και 
τθν κοινωνία. Οι περιοχζσ του προγράμματοσ κα ζχουν οφζλθ από τθν πολιτιςτικι 
αναβάκμιςθ, τθν αυξθμζνθ κινθτικότθτα και ζτςι κα ενιςχυκεί και θ τοπικι τουριςτικι 
οικονομία.   

1.2 Αντικείμενο του προκθρυςςόμενου ζργου  

Ο Διμοσ Βόλβθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Εδαφικισ Συνεργαςίασ  INTERREG IPA CBC  
«Ελλάδα – Βόρεια Μακεδονία 2014-2020» προτίκεται να δθμιουργιςει  ςτθν πόλθ του 
Σταυροφ το «Κζντρο Ρροβολισ και Ανάδειξθσ τθσ Ιςτορίασ, τθσ Λαογραφίασ και τθσ 
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ του Άνω Σταυροφ».  Γενικόσ ςτόχοσ του παρόντοσ ζργου «Κζντρο 
Ρροβολισ και Ανάδειξθσ τθσ Ιςτορίασ, τθσ Λαογραφίασ και τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ του 
Άνω Σταυροφ» είναι θ υλοποίθςθ δράςεων που αφοροφν ςτθν άρτια οργάνωςθ και τθ 
δθμιουργία μιασ υποδομισ για τθν πολιτιςτικι και τουριςτικι προβολι τθσ περιοχισ του  
Σταυροφ. Η υποδομι κα ςυμβάλλει ςτθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ επιςκεπτϊν και κα 
είναι ανοικτι τόςο ςτο ευρφ κοινό, ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα και ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ 
περιοχισ.  

Η αξιοποίθςι του αφορά ςτα πεδία του πολιτιςμοφ και του τουριςμοφ με τθν ανάδειξθ του 
πρϊθν Δθμοτικό Σχολείο Άνω Σταυροφ, το οποίο ανακαινίςτθκε πρόςφατα  από το 
ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ  ΡΟΓΑΜΜΑ «ΑΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007–2013»   ΑΞΟΝΑΣ 
ΡΟΤΕΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» με τίτλο «ΜΕΤΑΤΟΡΗ ΚΤΙΙΟΥ ΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΣΤΑΥΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΤΗΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΑΟΓΑΦΙΚΗΣ/ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΙΩΝ ΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ – ΡΟΣΘΗΚΗ 
ΗΜΙΥΡΑΙΘΙΟΥ ΧΩΟΥ – ∆ΙΑΜΟΦΩΣΗ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΟΥ». 

Το παρόν ζργο «Δθμιουργία Κζντρου Ρροβολισ και Ανάδειξθσ τθσ ιςτορίασ και των 
παραδοςιακϊν αςχολιϊν του Σταυροφ» αφορά ςτισ κάτωκι Υπθρεςίεσ: 

 Ραραδοτζο 3.1.1: Setting thematic nets of museums cooperation: From culture and 
literature to sports and environment 

 Ραραδοτζο 4.1.1: Activities guide for connecting museums with local society and 
citizens in the CB Area 

 Ραραδοτζο 4.1.2: Museological study of Stavros folklore museum 

 Ραραδοτζο 4.1.3: Stavros museum showroom configuration 

 Ραραδοτζο 4.1.4: Digital exhibition and virtual tour applications 

 Ραραδοτζο 4.1.5.: Mobilization of local community for the collection of exhibits 

 Ραραδοτζο 5.1.4.: Action plan for the valorization of municipal cultural and natural 
heritage 

 

Αναλυτικά οι Σεχνικζσ προδιαγραφζσ ανά παραδοτζο είναι οι ακόλουκεσ:  
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Παραδοτζο 3.1.1: Setting thematic nets of museums cooperation: From culture and 

literature to sports and environment 

 
Σκοπόσ του παραδοτζου είναι να παράςχει μια εργαλειοκικθ για τθν επιτυχθμζνθ δικτφωςθ 

και ςυνεργαςία των μουςείων. Ο οδθγόσ κα υποςτθρίξει τθ λειτουργία του δικτφου CONNECT 

και κα παρζχει περαιτζρω οδθγίεσ για παρόμοιεσ προςπάκειεσ δικτφωςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ 

επιλζξιμθσ περιοχισ. Το παραδοτζο κα χωριςτεί ςε 2 μζρθ. Το πρϊτο μζροσ κα παρζχει τισ 

αρχζσ για τθν επιτυχι δικτφωςθ και ςυνεργαςία των μουςείων. Το δεφτερο μζροσ, 

εφαρμόηοντασ αυτζσ τισ αρχζσ, κα παράςχει τουσ όρουσ ςυνεργαςίασ για το δίκτυο CONNECT 

ωσ λειτουργικό παράδειγμα.  

Περιεχόμενα - Παραδοτζα  

Ειδικότερα, το Ραραδοτζο κα περιλαμβάνει: 

 Αναγνϊριςθ ορκϊν πρακτικϊν που ςχετίηονται με τθ δικτφωςθ των μουςείων από όλθ 
τθν Ευρϊπθ 

 Βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα οφζλθ τθσ δικτφωςθσ για τα μουςεία και τθν 
κοινωνία 

 Εμπλοκι και παρακίνθςθ των μελϊν του δικτφου 

 Κακοριςμόσ ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ 

 φκμιςθ ρόλων και ευκυνϊν 

 Μθχανιςμοί διευκόλυνςθσ 

 Κακιζρωςθ διαδικαςτικϊν βαςικϊν κανόνων 

 Διαδικαςίεσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων 

 Προι δικτφωςθσ και ςυνεργαςίασ των μουςείων ςτο πλαίςιο του ζργου CONNECT 
 

Παραδοτζο 4.1.1: Activities guide for connecting museums with local society and citizens in 
the CB Area 

 

Τα μουςεία αποτελοφν τόςο πολιτιςτικζσ τράπεηεσ δεδομζνων τθσ κοινωνίασ. Η διατιρθςθ των 

ςυλλογϊν και θ δθμόςια παρουςίαςι τουσ κζτουν τα μουςεία ςτθ διαςφνδεςθ του 

πολιτιςτικοφ παρελκόντοσ με ζνα ςφγχρονο κοινό το οποίο είναι όχι μόνο κεατισ αλλά και 

ςυχνά αςυνείδθτοσ θκοποιόσ ςτον δικό του πολιτιςμό. Επομζνωσ, αντιμετωπίηοντασ τισ 

απαιτιςεισ τθσ κοινωνίασ, τα μουςεία αναγκάηονται να μετατραποφν ςε πολιτιςτικά κζντρα 

επικοινωνίασ.   

 

Σκοπόσ του Ραραδοτζου 4.1.1 είναι να προωκιςει τθν κοινωνικι δράςθ των μουςείων μζςω 

διαδικαςιϊν και περιεχομζνου, αφοφ τα μουςεία κζλουν ςιμερα και κα δραςτθριοποιθκοφν 

ςτθν κοινωνία ςτθν οποία αποτελοφν μζροσ.  Για το λόγο αυτό κα πρζπει: 
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• Να αναλυκεί ο κοινωνικόσ τουσ  ρόλοσ και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτθν κοινωνία 

• Να προςδιοριςτοφν βαςικζσ πτυχζσ ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεςμϊν μζςω τθσ ανάλυςθσ 

SWOT 

• Να δοκεί κακοδιγθςθ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μουςεία μποροφν να βελτιϊςουν 

το ρόλο τουσ ωσ δυναμικοί κοινωνικοί παράγοντεσ 

• Να προτακοφν δραςτθριότθτεσ για τθν καλλιζργεια τθσ εκτίμθςθσ τθσ διαφορετικότθτασ, 

αξιοποιϊντασ τθν τεχνολογία για αυξθμζνθ δζςμευςθ, γεφυρϊνοντασ τα κενά των γενεϊν και 

παρζχοντασ απτά οφζλθ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 

Αναλυτικότερα και ζχοντασ ωσ case study το Κζντρο ςτον Σταυρό, το Ραραδοτζο 4.1.1. αφορά 

ςτθ ςυλλογι των δεδομζνων και των ςτοιχείων (οικονομικϊν, πολιτικϊν, κοινωνικϊν, 

γεωγραφικϊν κλπ.) και τθν ανάλυςθ αυτϊν ζτςι ϊςτε να προςδιοριςτοφν οι απαραίτθτεσ 

ενζργειεσ για τθν βιωςιμότθτα του Κζντρου. Μζςω τθσ μελζτθσ εντοπίηονται τα προβλιματα 

και οι ευκαιρίεσ, γίνεται θ κατάλλθλθ ςτοχοκζτθςθ του ζργου, κακορίηονται οι κατάλλθλεσ 

λφςεισ και ςτακμίηονται τα μειονεκτιματα και τα πλεονεκτιματα των διάφορων εναλλακτικϊν 

λφςεων. 

Περιεχόμενα - Παραδοτζα  

Η μελζτθ βιωςιμότθτασ περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ: 

 των γεωγραφικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ 

 των δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ (πλθκυςμιακϊν, οικονομικϊν, 
κοινωνικϊν κ.λπ.) 

 των δθμογραφικϊν χαρακτθριςτικϊν των τουριςτϊν/επιςκεπτϊν (πλθκυςμιακϊν, 
οικονομικϊν, κοινωνικϊν κ.λπ.) 

 των αντίςτοιχων πολιτιςτικϊν/τουριςτικϊν υποδομϊν ςτθν περιοχι 

 του κοινωνικοφ ρόλου των μουςείων και των χϊρων πολιτιςμοφ 

 τθν προςβαςιμότθτα των επιςκεπτϊν ςτο χϊρο και το δίκτυο ςυγκοινωνιϊν τθσ 
περιοχισ 

 των μελλοντικϊν ςυνεργατϊν ι ανταγωνιςτϊν ςτθν περιοχι 

 του είδουσ του τουριςμοφ και των τάςεων του 

 των δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ νζων τεχνολογιϊν 

 των δυνατοτιτων ςφνδεςθσ του χϊρου με αντίςτοιχεσ υποδομζσ ι δραςτθριότθτεσ 
τόςο ςτθν περιοχι όςο και εκτόσ αυτισ 

 το επιχειρθςιακό μοντζλο (οργανωτικι δομι, πθγζσ εςόδων, λειτουργικά κόςτθ κ.λπ.) 
 

ςτθ ςυνζχεια ςυντάςςεται θ SWOT ανάλυςθ ςτθν οποία αναλφονται: 

 τα δυνατά ςθμεία 

 τα αδφναμα ςθμεία  

 οι ευκαιρίεσ 

 οι απειλζσ 
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Βάςθ όλων των παραπάνω διαμορφϊνεται το μελλοντικό ςχζδιο του εγχειριματοσ 
(ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ) το οποίο διαςφαλίηει τθν βιωςιμότθτα του ζργου (οικονομικι και 
κοινωνικι) εκπλθρϊνοντασ τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ του. Τζλοσ, διατυπϊνονται οι βζλτιςτεσ 
ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ ρόλου του εκκεςιακοφ χϊρου ςτθν περιοχι, 
προςφζροντασ απτά οφζλθ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν γεφφρωςθ των κενϊν 
ανάμεςα ςτισ γενεζσ και τθ ςυμφιλίωςθ αυτϊν με τθν ζννοια τθσ διαφορετικότθτασ. 

Παραδοτζο 4.1.2: Museological study of Stavros folklore museum 

Η μουςειολογικι μελζτθ περιλαμβάνει: 

Α. Μελζτθ τεκμθρίωςθσ και οργάνωςθσ υλικοφ  

Αφορά ςτθ διαχειριςτικι και πολιτιςμικι τεκμθρίωςθ δυνθτικϊν ςυλλογϊν που κα μποροφςαν 

να ενταχκοφν ςτθ κεματολογία του Κζντρου Ρροβολισ. Η τεκμθρίωςθ των αντικειμζνων είναι 

ζντυπθ και θλεκτρονικι. Η δεφτερθ κα ακολουκεί ςε γενικζσ γραμμζσ τα βαςικά διεκνι 

πρότυπα δεδομζνων που απαιτοφνται για τθν τεκμθρίωςθ πολιτιςτικϊν αγακϊν που ιςχφουν 

από τθ Διεκνι Eπιτροπι Τεκμθρίωςθσ (CIDOC του ICOM). Το μζγεκοσ τθσ υπάρχουςασ 

ςυλλογισ εκτιμάται ότι κα είναι περίπου 50 αντικείμενα. 

  

Η μελζτθ τεκμθρίωςθσ και οργάνωςθσ υλικοφ περιλαμβάνει: 

 Καταγραφι και κατάρτιςθ καταλόγων αντικειμζνων 

 Βιβλιογραφικι ζρευνα και τεκμθρίωςθ κεματολογίασ και δθμιουργία θλεκτρονικϊν 
αρχείων  

 Φωτογραφίεσ, ςχζδια, χάρτεσ (ςυλλογι και καταγραφι, βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ) 

 Αρχειακό υλικό (κείμενα – χωρία, ζγγραφα) που τεκμθριϊνουν και εικονογραφοφν τθ 
κεματολογία 

 

Β. Ρροτάςεισ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων   

Στο πλαίςιο του ζργου κα εκπονθκεί ςχετικι μουςειολογικι μελζτθ, με βαςικι κεματολογία 

τθν ιςτορία και τθν λαογραφία και τα παραδοςιακά επαγγζλματα τθσ περιοχισ του Σταυροφ 

ςτα νεϊτερα ιςτορικά χρόνια. 

 

Το ςενάριο τθσ ζκκεςθσ κα αρκρϊνεται ςφμφωνα με τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 

 

1. ΙΣΤΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΣΤΑΥΟΥ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΣΤΑΥΟΥ 

 Φυςικό περιβάλλον τθσ περιοχισ (όροσ Σουγκλιάνι, εγγφτθτα με κάλαςςα, κλίμα) 

 Ο Άνω Σταυρόσ ςτθν αρχαιότθτα και οι ςθμαντικοί οικιςμοί (Στάγειρα, Άργιλοσ 

 Βορμίςκοσ, Αυλϊνα) μζχρι το Βυηάντιο 

 Ρερίοδοσ Τουρκοκρατίασ (ανάδειξθ 4 κατοικιϊν που διαςϊκθκαν από τθν εποχι) 

 Συμμετοχι κατοίκων ςτο Μακεδονικό αγϊνα.  
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2. ΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΤΕΚΜΗΙΑ 

 Μακεδονικι αρχιτεκτονικι: παραδοςιακά πζτρινα διϊροφα ςπίτια του οικιςμοφ 

 Σθμαντικζσ εκκλθςίεσ: Άγιοσ Δθμιτριοσ (παλιά εκκλθςία του χωριοφ), όπου ςϊηονται 

εικονίςματα και τοιχογραφίεσ από το 1842, κακϊσ και το επιβλθτικό, πυργοειδζσ 

καμπαναριό τθσ, κτιςμζνο ιδθ από το ζτοσ 1870. 

 

3. ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 Κτθνοτροφία 

 Υλοτομία 

  

4. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ 

 Η ηωι ςτο ςπίτι 

 Τοπικι κουηίνα 

 

Η ζνταξθ των ενοτιτων ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου αποτελεί αντικείμενο του παρόντοσ ζργου 

(βλ. παρακάτω ςθμείο 3). Φαίνεται όμωσ από το αρχικό ςτάδιο, ότι θ μία αίκουςα του κτιρίου 

κα λειτουργεί ωσ ζνα εκκετιριο ερμθνείασ των παραπάνω κεματικϊν αξόνων, ενϊ θ άλλθ 

αίκουςα, ωσ μια ψθφιακι βιωματικι εκκεςιακι εμπειρία.  

 

Ρεριεχόμενα – Ραραδοτζα 

 

Η μουςειολογικι μελζτθ κα περιλαμβάνει: 

 Διατφπωςθ τθσ κεντρικισ μουςειολογικισ ιδζασ.  

 Σενάριο, νοθματικι δομι και φφοσ τθσ ζκκεςθσ. 

 Επιλογι των εκκεμάτων από το διακζςιμο υλικό.  

 Οριςμόσ των κεματικϊν ενοτιτων και υποενοτιτων, πλιρθσ ανάπτυξθ τθσ 

 αφιγθςθσ 

 Εντοπιςμόσ εικόνων, χαρτϊν, εγγράφων, θχθτικϊν ντοκουμζντων κ.λπ., που κα 

 ενταχκοφν ςτα προαναφερκζντα ερμθνευτικά μζςα.  

 Οργάνωςθ περιεχομζνου των πινακίδων και κακοριςμόσ τίτλων και υποτίτλων, 

 Συγγραφι κειμζνων εποπτικοφ υλικοφ 
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Παραδοτζο 4.1.3: Stavros museum showroom configuration 

 

Το παραδοτζο περιλαμβάνει διαμόρφωςθ εκκεςιακοφ χϊρου και ςχεδιαςμό χωροκζτθςθσ 

ςυλλογϊν και αποτελεί τθν μουςειογραφικι μελζτθ. 

Αφορά τθν αρχιτεκτονικι διαμόρφωςθ του εκκεςιακοφ χϊρου ςφμφωνα με τθν κεματολογία 

(μουςειολογικι μελζτθ) που αναπτφχκθκε ςε προθγοφμενθ φάςθ. Η διαμόρφωςθ αυτι 

κακορίηει τθ χωρικι διάταξθ των εκκεςιακϊν ενοτιτων και τον κακοριςμό των εκκεςιακϊν 

μζςων (διοράματα, προκικεσ, ςκθνογραφίεσ, εκκεματικζσ επιφάνειεσ κλπ) λαμβάνοντασ 

υπόψθ όλα τα διακζςιμα δεδομζνα (χαρακτθριςτικά εκκεςιακοφ χϊρου, αρικμόσ και είδοσ 

εκκεμάτων, είδοσ εποπτικοφ υλικοφ, τεχνικά δεδομζνα, προχπολογιςμόσ ζργου κ.α.) ςφμφωνα 

με μια κεντρικι αρχιτεκτονικι ιδζα. Βαςικι παράμετροσ ςχεδιαςμοφ αποτελεί θ ομαλι ζνταξθ 

των ψθφιακϊν διαδραςτικϊν εφαρμογϊν (digital exhibition) ςτο ςυνολικό ςχεδιαςμό του 

κζντρου. Ο ςχεδιαςμόσ κα αξιοποιεί πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ του χϊρου προςφζροντασ τθν 

καλφτερθ ροι κίνθςθσ ςτον επιςκζπτθ.    

Θα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι  βαςικζσ αρχζσ οπτικισ επικοινωνίασ εκκεςιακοφ και 

εποπτικοφ υλικοφ πολιτιςτικοφ περιεχομζνου, δθμόςιων χϊρων. Θα λθφκοφν υπόψθ τα 

ανκρωπομετρικά δεδομζνα τόςο με βάςθ τθν θλικία και το φψοσ, όςο και με βάςθ τθ 

δυνατότθτα κίνθςθσ – ςτάςθσ ι βακμοφ ενδιαφζροντοσ των επιςκεπτϊν. 

Η λιτότθτα και απλότθτα κα αποτελοφν τα βαςικά ςτοιχεία ςτο ςχεδιαςμό, ζτςι ϊςτε θ 

κεματολογία να προβλθκεί με άνεςθ και ςαφινεια. Αυτό ςυνεπάγεται τθν επιλογι κακαρϊν 

μορφϊν και χρωμάτων ςτθ γραφιςτικι επεξεργαςία. Οι επιφάνειεσ κα ζχουν ενδιαφζρουςεσ 

ςυνκζςεισ και προςεκτικά επιλεγμζνα χρϊματα. Η άρτια ςφνκεςι τουσ κα τονίηει τα κφρια 

κζματα και κα ομαδοποιεί ςυγγενικά, ενϊ οι χρωματιςμοί κα ςυνδζουν ομοειδι κζματα και 

επιφάνειεσ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μια μεγάλθ ποικιλία χρωμάτων, τα γράμματα κα είναι 

κακαρά και ευανάγνωςτα, χωρίσ ακρζμονεσ, (τφπου Αrial, ι Helvetica). 

Τόςο το φωτογραφικό υλικό, όςο και τα κείμενα, κα περάςουν από λεπτομερι εξζταςθ και 

επαλικευςθ (για τισ φωτογραφίεσ) ι ζλεγχο (κείμενα) από τον Ανάδοχο ςε ςυνεργαςία και με 

τον φορζα Ανάκεςθσ (Διμοσ Βόλβθσ). 

Αφοφ τελειϊςουν οι ζλεγχοι του υλικοφ, κα παραδοκεί ςτον γραφίςτα που κα υλοποιιςει τισ 

τελικζσ μακζτεσ προσ εκτφπωςθ. Η αρμόδια αρχι κα ελζγχει τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ των 

μακετϊν, ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ και να μθν υπάρχουν τυχόν 

παραλείψεισ και λάκθ. 

Στα πλαίςια τθσ διαμόρφωςθσ τθσ οπτικισ επικοινωνίασ, ςυμπεριλαμβάνεται θ ψθφιακι 

ςάρωςθ του εποπτικοφ υλικοφ (φωτογραφίεσ, χάρτεσ κλπ.) ϊςτε αυτι να ανταποκρίνεται ςτισ 

απαιτιςεισ ορκισ ανάλυςθσ προσ εκτφπωςθ, κακϊσ και θ επεξεργαςία (απομάκρυνςθ κορφβου 

κλπ.) του παραπάνω υλικοφ. 
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Η γραφιςτικι επεξεργαςία αφορά ςτα παρακάτω, όπωσ αυτά οριςκοφν από τον ςχεδιαςμό 

χωροκζτθςθσ των ςυλλογϊν (μουςειογραφικι μελζτθ): 

 Εκκεματικζσ επιφάνειεσ,  

 Λεηάντεσ εκκεμάτων-κειμενολεηάντεσ, 

 Slideshows 

 Touchscreens 

 Λογότυπο και εξωτερικι πινακίδα του Κζντρου. 

Μετά τον ζλεγχο και τθν τελικι ζγκριςθ των μακετϊν από τον φορζα ανάκεςθσ (Διμο Βόλβθσ), 

αυτζσ κα παραδοκοφν προσ εκτφπωςθ ι ψθφιακι παραγωγι. 

Ρεριεχόμενα – Ραραδοτζα 

 

Η μουςειογραφικι μελζτθ κα περιλαμβάνει: 

1. Διάγραμμα ροισ επιςκεπτϊν ςε κλίμακα 1/50.  

2. Γενικι Κάτοψθ και Μθκοτομζσ του κτιρίου με τοποκετθμζνθ τθν ζκκεςθ ςε κλίμακα 1/50 

και ςχεδιαςτικι απόδοςθ τοποκζτθςθσ των εκκεμάτων 

3. Κατόψεισ και τομζσ όλων των εκκεςιακϊν καταςκευϊν ςε κλίμακα τουλάχιςτον 1/50. 

4. Τεφχοσ ςχεδίων ςε τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ (3D) (ΕΓΧΩΜΑ ΣΧΕΔΙΑ). 

5. Τεφχοσ τεχνικισ μελζτθσ ςτο οποίο κα αναλφονται οι αρχζσ και μζκοδοι οργάνωςθσ τθσ 

ζκκεςθσ και ςφντομθ τεχνικι περιγραφι των προκθκϊν και εκκεςιακϊν καταςκευϊν 

6. Γραφιςτικι Επεξεργαςία και προτάςεισ. 

Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου παραδοτζου κα πραγματοποιθκεί και διαμόρφωςθ ζκκεςθσ ςε 

επιλεγμζνεσ αίκουςεσ. Θα οργανωκοφν πλιρωσ και κα δοκοφν ςε μορφι επιςκζψιμθ ςτο κοινό 

οι δυο αίκουςεσ του κτιρίου ςτο ιςόγειο (πρϊθν ςχολικζσ αίκουςεσ). Η διαμόρφωςθ κα 

πραγματοποιθκεί με βάςθ τισ απαιτιςεισ που κα τεκοφν από τθ ςχετικι μελζτθ. 

Η διαμόρφωςθ περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ καταςκευζσ για τθν ολοκλθρωμζνθ 

παρουςίαςθ τθσ κεματολογίασ. Αυτζσ είναι: 

1. Ρροκικεσ 

Είναι κλειςτζσ καταςκευζσ παρουςίαςθσ αντικειμζνων και εγγράφων (πχ. υφαςμάτων, πάςθσ 

φφςεωσ μεταλλικϊν κειμθλίων κλπ.) που απαιτοφν υψθλζσ προδιαγραφζσ φφλαξθσ και 

ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ διατιρθςθσ (πχ. προφφλαξθ από τθν υγραςία) και φωτιςμοφ, ϊςτε θ 

προβολι των εκκεμάτων να είναι απόλυτα αςφαλισ και ζγκυρθ. Οι απαιτοφμενεσ ςυνκικεσ 
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ςυντιρθςθσ μποροφν να προκφψουν είτε με τθ χριςθ ειδικϊν αφυγραντιρων που 

χρθςιμοποιοφνται ςε προκικεσ μουςειακοφ τφπου, είτε με silica gel.  

Καταςκευάηονται από mdf ZF Ε1 διαφόρων διατομϊν, και είναι πλιρωσ ςτεγανζσ. Τα 

κρφςταλλα των προκθκϊν είναι αντιανακλαςτικά, ϊςτε να μθ δθμιουργείται οπτικι ςφγχυςθ 

ςτθ κζαςθ των εκκεμάτων. Υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα το καπάκι να είναι από πλζξιγκλασ. 

Ροςότθτα: Τουλάχιςτον 6 (ζξι) τεμάχια 

2. Εκκεματικά βάκρα – κφλακεσ ζκκεςθσ αντικειμζνων 

Είναι ανοικτζσ καταςκευζσ ι κλειςτζσ, απλοφςτερων προδιαγραφϊν από αυτζσ των προκθκϊν, 

όπου θ παρουςίαςθ των αντικειμζνων δεν απαιτεί ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ φφλαξθσ και 

ςυντιρθςθσ εξαιτίασ του όγκου, του βάρουσ και του υλικοφ του εκκζματοσ. Τα εκκεματικά 

βάκρα ςυνικωσ εντάςςονται ςε ςυνολικά διοράματα-ςκθνογραφίεσ. 

Καταςκευάηονται από mdf  διαφόρων διατομϊν και επενδφονται ι βάφονται ανάλογα με τθ 

κεματολογία. Εάν φζρουν καπάκι προςταςίασ, αυτό μπορεί να είναι από κρφςταλλο ι 

πλζξιγκλασ. 

Ροςότθτα: Τουλάχιςτον 8 (οκτϊ) τρζχοντα μζτρα 

3. Επεξθγθματικζσ εκκεματικζσ επιφάνειεσ  

Ρρόκειται για τισ επιφάνειεσ ζκκεςθσ διαμορφωμζνεσ ςε ενιαίο φφοσ πάνω ςτισ οποίεσ 

εκτίκενται φωτογραφίεσ και άλλα μζςα για τθν ενθμζρωςθ των επιςκεπτϊν. Πλα τα παραπάνω 

παρατίκενται με βάςθ επιλεγμζνθ, ενιαία κεματολογία, λαμβάνοντασ υπόψθ ανκρωπομετρικζσ 

και οπτικζσ προδιαγραφζσ, τθ μουςειοπαιδαγωγικι επιςτιμθ και τθρϊντασ ςφγχρονεσ 

αιςκθτικζσ αντιλιψεισ τζχνθσ και τεχνικισ. 

Οι εκκεματικζσ επιφάνειεσ μπορεί να περιζχουν αυτοκόλλθτα γράμματα βινυλίου, μεμονωμζνα 

γράμματα (κοπτικά) από διάφορα υλικά (π.χ. πλζξιγκλασ, ξφλο, πλαςτικό), φωτογραφίεσ, να 

είναι τφπου banners, ι να αποτελοφν ενιαία εκτυπωμζνθ επιφάνεια επικολλθμζνθ ςε 

πλζξιγκλασ, ι kappa fix, ι forex κλπ. Επίςθσ μπορεί να αποτελοφν ςυνδυαςμό των παραπάνω. 

Εάν υπάρχουν εκτυπϊςεισ, (εφαρμοςμζνεσ ςε επιφάνειεσ ι τφπου banners), αυτζσ πρζπει να 

ζχουν μουςειακζσ προδιαγραφζσ, οκταχρωμίασ ςε αυτοκόλλθτο βινφλιο με ματ 

πλαςτικοποίθςθ, ι ςε μουςαμά, όλα υψθλισ αντοχισ ςε φκορζσ και κερμοκραςιακζσ 

μεταβολζσ. 

Συνολικι επιφάνεια: τουλάχιςτον ςαράντα (40) τετρ. μζτρων.  

Αρικμόσ φωτογραφιϊν, ςχεδίων, κλπ.: τουλάχιςτον εκατόν είκοςι (80) τεμάχια.  



 

PROJECT 

 

 Museums Connecting Cultures  

Connecting People 

(Subsidy Contract No: CN1-SO1.3-SC037)  

 

Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

4. Διοράματα-Σκθνογραφίεσ 

Αφορά καταςκευζσ ι χϊρουσ κατάλλθλα ςκθνογραφθμζνουσ - με παρουςίαςθ ςυγκεκριμζνων 

ςτοιχείων, ι τμθμάτων τθσ υπάρχουςασ κεματολογίασ με τρόπο ϊςτε να δθμιουργοφνται 

ενιαίεσ περιοχζσ που εντάςςονται ςτο ςενάριο τθσ ζκκεςθσ (πχ. αργαλειόσ) με ενιαία αιςκθτικι 

και άρτια μακθςιακι αντίλθψθ. Τα διοράματα μποροφν να είναι ολόκλθρεσ αίκουςεσ ι 

τμιματα αυτϊν και δεν αποτελοφν πιςτζσ αναπαραςτάςεισ, αλλά δθμιουργικζσ παρουςιάςεισ 

τμθμάτων τθσ κεματολογίασ. 

Ροςότθτα: τουλάχιςτον δυο (2) τεμάχια.  

5. Μθχανικά διαδραςτικά μζςα  

 Αυτά κα πρζπει να διακρίνονται: 

 Για τον μουςειοπαιδαγωγικό χαρακτιρα τουσ και τθν ενςωμάτωςι τουσ, λειτουργικι, 

αιςκθτικι και καταςκευαςτικι ςτθ ςυνολικι κεματικι και μουςειογραφικι μελζτθ. 

 Για τθν εφκολθ και άμεςθ αντίλθψθ του τρόπου λειτουργίασ τουσ από τον επιςκζπτθ. 

 Για τθν αρτιότθτα του τρόπου και των υλικϊν καταςκευισ τουσ και τθν τεχνικι τουσ 

αρτιότθτα. 

 Για τθν αςφάλεια κατά τθ χριςθ τουσ. 

 Για τθ μεγάλθ διάρκεια ηωισ και τθν εφκολθ ςυντιρθςι τουσ. 

Ροςότθτα: τουλάχιςτον ζνα (1) τεμάχιο.  

6. Διαμόρφωςθ γραφείου - χϊρου υποδοχισ 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ οργάνωςθσ του χϊρου υποδοχισ, θ καταςκευι και θ εγκατάςταςθ του 

αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθ λειτουργία του αποτελοφν τμιμα του παρόντοσ ζργου. Ο χϊροσ 

υποδοχισ, ο οποίοσ βρίςκεται απζναντι από το τθν είςοδο ανάμεςα ςτισ δφο αίκουςεσ,  κα 

διακζτει κατάλλθλο εξοπλιςμό όπωσ αναλφεται παρακάτω:  

 Γραφείο (1 τεμάχιο) 

 Καρζκλα γραφείου (1 τεμάχιο) 

 Καρζκλα επιςκζπτθ (1 τεμάχιο) 

 Ρροςπεκτοκικθ (1 τεμάχιο) 

 Ερμάριο αποκικευςθσ προςωπικϊν ειδϊν (1 τεμάχιο) 

7. Εξωτερικι ςιμανςθ  
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 Museums Connecting Cultures  

Connecting People 

(Subsidy Contract No: CN1-SO1.3-SC037)  

 

Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

Είναι θ καταςκευι (πχ. πινακίδα) που φζρει τον τίτλο του Κζντρου, κακϊσ και πλθροφορίεσ για 

το ωράριο και τον τρόπο λειτουργίασ του. Βρίςκεται ςτον εξωτερικό χϊρο, (πχ. δίπλα ςτθν 

είςοδο). 

8. Εκκεςιακόσ φωτιςμόσ 

Αφορά: α) ςτθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν που απαιτοφνται για τθν εγκατάςταςθ του 

απαραίτθτου μουςειακοφ φωτιςμοφ 

Πλα τα εκκζματα, τα αντικείμενα τθσ ςυλλογισ κακϊσ και οι εκκεματικζσ επιφάνειεσ κα πρζπει 

να φωτίηονται με τον κατάλλθλο ειδικό φωτιςμό. Ο ειδικόσ φωτιςμόσ αφορά ςτθν προμικεια 

και εγκατάςταςθ ειδικϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων μουςειακϊν προδιαγραφϊν, ϊςτε οι 

εκκεματικζσ επιφάνειεσ να φωτίηονται ομοιόμορφα κακ' όλο το φψοσ τουσ, αλλά και μζςω του 

φωτιςμοφ να εςτιάηεται θ προςοχι των επιςκεπτϊν ςε ςυγκεκριμζνα εκκζματα.  

Η τελικι επιλογι, προμικεια και εγκατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα πραγματοποιθκεί 

με βάςθ τθν προςφορά του Αναδόχου.  

Η επιλογι των φωτιςτικϊν ςωμάτων για τουσ επιμζρουσ χϊρουσ κα πραγματοποιθκεί με βάςθ 

τουσ εξισ παράγοντεσ: 

 Να είναι κατάλλθλα για τθ χριςθ ςε μουςειακοφσ χϊρουσ και προςαρμοςμζνα ςτισ 

δυνατότθτεσ του ςυγκεκριμζνου κτιρίου.  

 Η καταςκευι και ο ςχεδιαςμόσ τουσ να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ των ευρωπαϊκϊν 

standards EN 60.598. 

 Θα πρζπει απαραιτιτωσ να φζρουν ςιμανςθ CE (τόςο τα φωτιςτικά ςυςτιματα, όςο και τα 

επιμζρουσ τμιματά τουσ. 

 

Παραδοτζο 4.1.4: Digital exhibition and virtual tour applications 

 

Το ςυγκεκριμζνο παραδοτζο περιλαμβάνει διαμόρφωςθ ψθφιακισ ζκκεςθσ και παραγωγζσ 

ψθφιακϊν πολυμζςων και εφαρμογϊν. Αναλυτικότερα: 

1. Παραγωγζσ Slideshows (ποςότθτα: 2) 

Ψθφιακζσ εφαρμογζσ (λογιςμικοφ) με πλθροφοριακό και αρχειακό αντικείμενο, ςε ειδικά 

διαμορφωμζνθ κυλιόμενθ προβολι (Lupa). Οι επιςκζπτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ενθμερϊνονται με ψθφιακό τρόπο που κα ςυμπλθρϊνει τα υπάρχοντα εκκζματα τθσ Ζκκεςθσ. 

Γλϊςςεσ: ελλθνικά & αγγλικά 
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Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

Το δθμιουργικό κα είναι ευκρίνειασ 1920x1080 pixel. 

Οι εφαρμογζσ κα παραχκοφν ςε εκτελζςιμο αρχείο υπολογιςτι, (πχ .exe, .app, .beb  κτλ.)  και 

κα είναι κατάλλθλεσ για προβολι/ χειριςμό ςε οκόνεσ lcd. Μαηί με το τελικό δθμιουργικό κα 

παραδοκεί και το ενδιάμεςο υλικό ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ (ψθφιοποιθμζνο υλικό, 

φωτογραφίεσ, κτλ.). Το δθμιουργικό κα παραδοκεί ςε τελικι μορφι εγκατεςτθμζνο ϊςτε να 

λειτουργεί ςτον εξοπλιςμό λειτουργίασ. Το λογιςμικό που κα αναπτυχκεί κα παραδοκεί και ςε 

“ανοικτι μορφι” με προςβάςιμο τον πθγαίο κϊδικα ϊςτε θ Αρμόδια Υπθρεςία να μπορεί να το 

ςυντθριςει μελλοντικά. Μαηί με το τελικό δθμιουργικό κα παραδοκεί και το ενδιάμεςο υλικό 

ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ (φωτογραφίεσ, πθγαίο βίντεο, ςχζδια κτλ.). 

 

Α. ΡΑΑΓΩΓΗ «Σα επαγγζλματα του τόπου» 
Γενικι επεξεργαςία εικόνων 
 
ΕΝΟΣΗΣΕ 4: 

 Το επάγγελμα του κτθνοτρόφου (10 φωτογραφίεσ)  

 Το επάγγελμα του υλοτόμου (10 φωτογραφίεσ)  

 Οι φυςικοί πόροι (10 φωτογραφίεσ-αναπαραςτάςεισ)  

 Τα ηϊα και τα προϊόντα (10 φωτογραφίεσ)  
 
 
Β. ΡΑΑΓΩΓΗ «Κακθμερινι ηωι»  
Γενικι επεξεργαςία εικόνων  
 
ΕΝΟΣΗΣΕ 3: 

 Οικιακζσ αςχολίεσ (10 φωτογραφίεσ)  

 Οικογενειακζσ ςτιγμζσ (10 φωτογραφίεσ) 

 Η ηωι ςτο ςπίτι (10 φωτογραφίεσ)  
 
υνολικι Ποςότθτα: 2  
 

2. Παραγωγζσ Touchscreens (ποςότθτα: 1) 

Ψθφιακζσ εφαρμογζσ (λογιςμικοφ) με πλθροφοριακό και αρχειακό αντικείμενο, ςε ειδικά 

διαμορφωμζνθ διαδραςτικι προβολι. Οι επιςκζπτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

ενθμερϊνονται με ψθφιακό διαδραςτικό τρόπο που κα ςυμπλθρϊνει τα υπάρχοντα εκκζματα 

τθσ Ζκκεςθσ. 

Γλϊςςεσ: ελλθνικά & αγγλικά 

Το δθμιουργικό κα είναι ευκρίνειασ 1920x1080 pixel. 
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Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

Οι εφαρμογζσ κα παραχκοφν ςε εκτελζςιμο αρχείο υπολογιςτι, (πχ .exe, .app, .beb  κτλ.)  και 

κα είναι κατάλλθλεσ για προβολι/ χειριςμό ςε touch screen. Μαηί με το τελικό δθμιουργικό κα 

παραδοκεί και το ενδιάμεςο υλικό ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ (ψθφιοποιθμζνο υλικό, 

φωτογραφίεσ, κτλ.). Το δθμιουργικό κα παραδοκεί ςε τελικι μορφι εγκατεςτθμζνο ϊςτε να 

λειτουργεί ςτον εξοπλιςμό λειτουργίασ. Το λογιςμικό που κα αναπτυχκεί κα παραδοκεί και ςε 

“ανοικτι μορφι” με προςβάςιμο τον πθγαίο κϊδικα ϊςτε θ Αρμόδια Υπθρεςία να μπορεί να το 

ςυντθριςει μελλοντικά. Μαηί με το τελικό δθμιουργικό κα παραδοκεί και το ενδιάμεςο υλικό 

ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ (φωτογραφίεσ, πθγαίο βίντεο, ςχζδια κτλ.). 

Διαμόρφωςθ: 

 Ελλθνικά-Αγγλικά 

 

Ρερίπου 25 ςελίδεσ με επικουρικό εποπτικό υλικό ςτισ 15 από αυτζσ (slideshow 5,6 

φωτογραφιϊν, Φωτογραφίεσ – Διαγράμματα) 

-Διαμόρφωςθ περιεχομζνου + Διορκϊςεισ 

-Γραφιςτικι επιμζλεια 

-Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ εφαρμογισ + Διορκϊςεισ 

Α. ΡΑΑΓΩΓΗ «Εξερευνώντασ ιςτορίεσ»  

Γενικι επεξεργαςία εικόνων & γραφιςμόσ κειμζνων 

 

Μζςα από επιλεγμζνα ψθφιοποιθμζνα αντικείμενα, ο επιςκζπτθσ κα ανακαλφπτει με 

διαδραςτικό τρόπο ιςτορίεσ “πίςω” από αυτά, οι οποίεσ μαρτυροφν τθν ιςτορία του τόπου, 

ςτιγμζσ από τθν κακθμερινι ηωι, τα παραδοςιακά επαγγζλματα, τα ικθ και τα ζκιμα κ.α.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: 

 10 αντικείμενα (10 φωτογραφίεσ- 10 λεηάντεσ) 

 20 Φωτογραφίεσ – αναπαραςτάςεισ πλαιςίωςθσ των αντικειμζνων (2 για κάκε 

αντικείμενο)  

 2 θχθτικά ντοκουμζντα 

 2 βίντεο 

 

3. Παραγωγι διαδραςτικισ εφαρμογισ (ποςότθτα: 1) 
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Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

Ψθφιακζσ εφαρμογζσ (λογιςμικοφ) με πλθροφοριακό και αρχειακό αντικείμενο, για ειδικά 

διαμορφωμζνθ διαδραςτικι προβολι (προτηζκτορα) ςε ςυνδυαςμό με επιφάνεια διάδραςθσ. 

Οι επιςκζπτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνονται με ψθφιακό διαδραςτικό τρόπο που 

κα ςυμπλθρϊνει τα υπάρχοντα εκκζματα τθσ Ζκκεςθσ. 

Γλϊςςεσ: ελλθνικά & αγγλικά 

Το δθμιουργικό κα είναι ευκρίνειασ 1920x1080 pixel. 

Οι εφαρμογζσ κα παραχκοφν ςε εκτελζςιμο αρχείο υπολογιςτι, (πχ .exe, .app, .beb  κτλ.)  και 

κα είναι κατάλλθλεσ για χειριςμό με απτικό τρόπο ςε ειδικά ςχεδιαςμζνθ επιφάνεια. Μαηί με 

το τελικό δθμιουργικό κα παραδοκεί και το ενδιάμεςο υλικό ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ 

(ψθφιοποιθμζνο υλικό, φωτογραφίεσ, κτλ.). Το δθμιουργικό κα παραδοκεί ςε τελικι μορφι 

εγκατεςτθμζνο ϊςτε να λειτουργεί ςτον εξοπλιςμό λειτουργίασ. Το λογιςμικό που κα 

αναπτυχκεί κα παραδοκεί και ςε “ανοικτι μορφι” με προςβάςιμο τον πθγαίο κϊδικα, ϊςτε θ 

Αρμόδια Υπθρεςία να μπορεί να το ςυντθριςει μελλοντικά. Μαηί με το τελικό δθμιουργικό κα 

παραδοκεί και το ενδιάμεςο υλικό ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ (φωτογραφίεσ, πθγαίο 

βίντεο, ςχζδια κτλ.). 

Διαμόρφωςθ: 

 Ελλθνικά-Αγγλικά 

 1 ςυνεχζσ timeline 

Ρερίπου 25 ςελίδεσ με επικουρικό εποπτικό υλικό ςτισ 15 από αυτζσ (slideshow 5,6 

φωτογραφιϊν)  

-Διαμόρφωςθ περιεχομζνου + Διορκϊςεισ  

-Γραφιςτικι επιμζλεια 

-Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ εφαρμογισ + Διορκϊςεισ 

Α. ΡΑΑΓΩΓΗ «Άνω ταυρόσ ςτο χρόνο»  

Γενικι επεξεργαςία εικόνων & γραφιςμόσ κειμζνων 

 

Μζςα από ζνα διαδραςτικό χρονολόγιο ο επιςκζπτθσ κα ανακαλφπτει τθν ιςτορία του Άνω 

Σταυροφ, θ οποία κα παρουςιάηεται με ςφςτθμα προβολισ ςε κατακόρυφθ επιφάνεια 

δθμιουργϊντασ ζνα εντυπωςιακό ψθφιακό ςκθνικό.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: 

 50 φωτογραφίεσ  
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Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

 20 2D motion animation videos 30 sec (επεξεργαςία φωτογραφιϊν) 

 5 βίντεο 1 min 

 

4. Παραγωγι εικονικισ περιιγθςθσ (ποςότθτα: 1) 

Ψθφιακι εφαρμογι εικονικισ περιιγθςθσ 360ο ςτον εκκεςιακό χϊρο θ οποία προςφζρει 

επιπρόςκετθ επαυξθμζνθ πλθροφορία ςτον επιςκζπτθ, δίνοντάσ του τθσ αίςκθςθ ότι βρίςκεται 

ςτο χϊρο.  Η εφαρμογι είναι διαδραςτικι και παρζχεται επιπρόςκετο πλθροφοριακό υλικό 

όπωσ εικόνεσ, βίντεο, θχθτικά ντοκουμζντα κ.α. ςυμπλθρϊνοντασ τα υπάρχοντα εκκζματα τθσ 

ζκκεςθσ.  

Γλϊςςεσ: ελλθνικά & αγγλικά 

Το δθμιουργικό κα είναι ευκρίνειασ 1920x1080 pixel. 

Οι εφαρμογζσ κα παραχκοφν ςε εκτελζςιμο αρχείο υπολογιςτι, (πχ .exe, .app, .beb  κτλ.)  και 

κα είναι κατάλλθλεσ για χειριςμό ςτο διαδίκτυο (web) και ςε κινθτά τθλζφωνα (smarthphones / 

mobile version). Μαηί με το τελικό δθμιουργικό κα παραδοκεί και το ενδιάμεςο υλικό 

ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ (ψθφιοποιθμζνο υλικό, φωτογραφίεσ, κτλ.). Το δθμιουργικό 

κα παραδοκεί ςε τελικι μορφι εγκατεςτθμζνο ϊςτε να λειτουργεί ςτον εξοπλιςμό 

λειτουργίασ. Το λογιςμικό που κα αναπτυχκεί κα παραδοκεί και ςε “ανοικτι μορφι” με 

προςβάςιμο τον πθγαίο κϊδικα ϊςτε θ Αρμόδια Υπθρεςία να μπορεί να το ςυντθριςει 

μελλοντικά. Μαηί με το τελικό δθμιουργικό κα παραδοκεί και το ενδιάμεςο υλικό 

ψθφιοποίθςθσ και επεξεργαςίασ (φωτογραφίεσ, πθγαίο βίντεο, ςχζδια κτλ.). 

Διαμόρφωςθ: 

 Ελλθνικά-Αγγλικά 

- Διαμόρφωςθ περιεχομζνου + Διορκϊςεισ 

- Γραφιςτικι επιμζλεια 

- Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ εφαρμογισ + Διορκϊςεισ 

 

5. Διαμόρφωςθ επιφάνειασ διάδραςθσ (ποςότθτα: 1) 

Αφορά ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν ςφνδεςθ/ςυναρμολόγθςθ όλων των θλεκτρολογικϊν μερϊν 

τθσ διαδραςτικισ επιφάνειασ (για παράδειγμα αιςκθτιρεσ RFID, καλϊδια, ςυρόμενθ μεταλλικι 

καταςκευι κ.α.) πάνω ςτο ειδικά ςχεδιαςμζνο ζπιπλο και τελικό ζλεγχο για τθν ορκι 

λειτουργία τουσ ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο τθσ οκόνθσ προβολισ (projector).  
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Για τθν υλοποίθςθ των προαναφερόμενων και προβολι τουσ απαιτείται διαμόρφωςθ 

ψθφιακισ ανάδειξθσ και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ πολυμεςικϊν εφαρμογϊν ςτον εκκεςιακό 

χϊρο ωσ ακολοφκωσ. 

1. Οκόνθ LCD TOUCH SCREENS 27 ιντςών (1 τεμάχιο) 
Ρροδιαγραφζσ: Γενικά 
Είδοσ Touch Screen 
Τφποσ Panel: LED 
Διαγϊνιοσ Οκόνθσ 27" 
Ανάλυςθ ≥1920 x 1080 HD 
Αντίκεςθ ≥ 3000:1 
Χρόνοσ Απόκριςθσ ≥6 ms 
υκμόσ Ανανζωςθσ 55-75 Hz 
Φωτεινότθτα 300 cd/m² 
Οριηόντια Γωνία Θζαςθσ ≥178° 
Κάκετθ Γωνία Θζαςθσ ≥178° 
υνδζςεισ 
Είςοδοι 1xDisplay Port 
 1XHDMI 
 1XUSB 
Βάςθ          ναι 
Vesa           ναι 
Ρολφμπριηο 
 
2. SMALL FACTOR PC (2 τεμάχια) 
Ρροδιαγραφζσ: Γενικά 
Μοντζλο NUC - Celeron Quad Core J3455 - 2GB - 32GB eMMC - Win10 
Κατθγορία NUC / Brix / Mini PCs 
Επεξεργαςτισ Celeron Quad Core 
Κάρτα Γραφικϊν Ενςωματωμζνθ 
Δίςκοσ  32GB eMMC 
Λειτουργικό Σφςτθμα Windows 10 Home 
Ρρόςκετα Χαρακτθριςτικά SD Slot, VGA, HDMI, USB 2.0, USB 3.0, Ethernet, Bluetooth 
Εγγφθςθ 3 Ζτθ 
υνδζςεισ 
Είςοδοι 1xDisplay Port 
1XHDMI 
3XUSB 
Vesa ναι 
 
3. Οκόνεσ LED 43 ιντςών (2 τεμάχια) 
Ρροδιαγραφζσ: Γενικά 
Διαγϊνιοσ Οκόνθσ 43” 
Είδοσ LED TV 
Ευκρίνεια Full HD 
υκμόσ ανανζωςθσ 50/60Hz 
Ενεργειακι κλάςθ Α+ 
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Ανάλυςθ ≥1920 x 1080 (400HZ) 
Συνολικι ιςχφσ ιχου 10 Watt 
Επιπλζον Χαρακτθριςτικά 
Usb Media Player Ναι 
υνδζςεισ 
Είςοδοι 2xHDMI   
 1xComposite  
 1xCI Slot 
Ζξοδοι Ακουςτικϊν 
Λοιπζσ ςυνδζςεισ 1XUSB 
Εργονομία 
Εργονομία Tilt 
Βάςθ ναι 
Vesa ναι 
 
4. Projector (1 τεμάχιο) 
Ρροδιαγραφζσ: Γενικά 
Τεχνολογία 3LCD 
Μζγεκοσ εικόνασ 40’’ – 300’’ 
Ανάλυςθ ≥1920 x 1200 
5000 ANSI Lumens 
Αντίκεςθ 500000:1 
Επίπεδο κορφβου 36dB 
Επιπλζον Χαρακτθριςτικά 
Optional wireless, Vertical Lens Shift 
υνδζςεισ 
2xHDMI  
1XVGA 
Λοιπζσ ςυνδζςεισ Analog Audio 
 
5. Ηχθτικό ςφςτθμα (1 τεμάχιο) 
Ρροδιαγραφζσ: Γενικά 
Αυτοενιςχυόμενο ςφςτθμα 
Δφο ζξοδοι ιχου 2Χ40W 
Απόκριςθ ςυχνότθτασ 60HZ -22 KH 
Αναλογικζσ είςοδοι 2 
Επίπεδο κορφβου 36dB 
Επιπλζον Χαρακτθριςτικά 
Bluetooth 
 

6. Ζπιπλο διάδραςθσ προβολικοφ ςυςτιματοσ (1 τεμάχιο) 

Αφορά ςτθν καταςκευι του επίπλου πάνω ςτθν οποία ενςωματϊνεται ο 

θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, με τον οποίο επιςκζπτθσ αλλθλεπιδρά αλλάηοντασ το 

περιεχόμενο τθσ οκόνθσ προβολισ. Το υλικό καταςκευισ μπορεί να είναι MDF, μελαμίνθ ι 

όποιο υλικό κρίνεται κατάλλθλο ςφμφωνα με τθ μουςειογραφικι μελζτθ.  
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Παραδοτζο 4.1.5: Mobilization of local community for the collection of exhibits 

 

Το ςυγκεκριμζνο παραδοτζο αφορά τισ ενζργειεσ κινθτοποίθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ 

τοπικισ κοινωνίασ για τον ςυνεχι εμπλουτιςμό τθσ ζκκεςθσ με αντικείμενα και 

εποπτικό/πλθροφορικό υλικό με βάςθ πάντα τθ μουςειολογικι μελζτθ. Στόχοσ των ενεργειϊν 

είναι θ αποδοχι του κζντρου προβολισ και ανάδειξθσ  από τθν τοπικι κοινωνία, οφτωσ ϊςτε να 

αποτελζςει μζροσ αυτισ, ςτοιχείο απαραίτθτο για τθ βιωςιμότθτα του ζργου.  

Επιμζρουσ ενζργειεσ: 

 Ραροχι πλθροφοριϊν για τθν λειτουργία και το ςκοπό του κζντρου ςτθν τοπικι 

 κοινωνία και κινθτοποίθςθ των κατοίκων για τθν παροχι/προςφορά/δωρεά 

 αντικειμζνων από τθν προςωπικι τουσ ςυλλογι ςτον εκκεςιακό χϊρο. 

 Αξιολόγθςθ διακεςιμότθτασ και ποιότθτασ των αντικειμζνων 

 Τεκμθρίωςθ τθσ προζλευςθσ των αντικειμζνων και προςδιοριςμόσ τθσ πικανισ 

 ςυμβολισ τουσ ςτο Κζντρο 

 Βαςικζσ και αναγκαίεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των αντικειμζνων, ϊςτε να είναι 

 κατάλλθλα προσ ζκκεςθ 

 

Παραδοτζο 5.1.4.: Action plan for the valorization of municipal cultural and natural heritage 

 
 
Το παραδοτζο ςκοπό ζχει να υποςτθρίξει τισ δθμοτικζσ αρχζσ προκειμζνου να αναπτφξουν 

ςχζδια δράςθσ για τθν ίδρυςθ μουςείων και τθν αξιοποίθςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ 

κλθρονομιάσ τουσ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, το παραδοτζο κα παρζχει ζναν οδθγό που κα 

ςυμπεριλάβει τα ακόλουκα: 

 
•Συλλογι βζλτιςτων πρακτικϊν και ιδεϊν μουςείων από τθν Ευρϊπθ και διεκνϊσ. 
•Κατανόθςθ τθσ αξίασ τθσ τοπικισ κλθρονομιάσ και προςδιοριςμόσ ευκαιριϊν δθμιουργίασ 
μουςείων ωσ απάντθςθ ςτο εξωτερικό και εςωτερικό περιβάλλον 
•Κακοριςμό του ςκοποφ φπαρξθσ ενόσ μουςείου και των αναγκϊν εγκατάςταςισ του 
•Νομικό πλαίςιο και απαραίτθτεσ μελζτεσ για τθν ίδρυςθ μουςείου 
•Αξιολόγθςθ του κόςτουσ και των ωφελειϊν ενόσ μουςείου 
• Ρρακτικό παράδειγμα: Ανάπτυξθ ςχεδίου δράςθσ για τον Διμο Βόλβθσ.  
 

Το ςχζδιο δράςθσ κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

1. Ειςαγωγι 
2. Καταγραφι τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ κλθρονομιάσ που βρίςκεται ςτθν δθμοτικι περιοχι. 
3. Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνθσ ςτρατθγικισ για τθν προϊκθςθ τθσ πολιτιςτικισ και φυςικισ 
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κλθρονομιάσ ςτο διμο Βόλβθσ μζςω μουςείων 
4. Στρατθγικι και μάρκετινγκ κατά τθν ίδρυςθ ενόσ μουςείου ι ενόσ δικτφου μουςείων 
5. Ρροτάςεισ για τθ δθμιουργία νζων μουςείων ςτθν περιοχι. 
 
 
Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των προαναφερόμενων υπθρεςιϊν και ο επιτυχισ 
ςχεδιαςμόσ, αλλά και θ οργάνωςθ και ολοκλιρωςθ του ζργου, κα πρζπει ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ: 

-Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ, κα πρζπει:  

Να ζχουν μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2016, 2017, 

2018) μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Σε περίπτωςθ 

που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 

διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 100% του προχπολογιςμοφ του 

Ζργου. 

- Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Οι Οικονομικοί φορείσ κα πρζπει:  

1. Να διακζτουν τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, ϊςτε να αντεπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ 

απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου.  

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά του εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα 

ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

Αναλυτικι παρουςίαςθ τθσ επιχειρθματικισ δομισ, των τομζων δραςτθριότθτασ, των 

προϊόντων και υπθρεςιϊν.  

2. Να διακζτει τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα και 

τεχνογνωςία ςτο πλαίςιο Ζργων αντίςτοιχου ι μεγαλφτερου προχπολογιςμοφ με το υπό 

ανάκεςθ Ζργο. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) τα ακόλουκα 

ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

 Ρίνακα των κυριότερων ζργων που εκτζλεςε ι ςτα οποία ςυμμετείχε με ποςοςτό 
τουλάχιςτον 50% ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ και είναι 
ςυναφι με το υπό ανάκεςθ Ζργο.  
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O υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει (ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ) να ζχει υλοποιιςει 

κατά το παραπάνω διάςτθμα 2 ολοκλθρωμζνα ςυναφι ζργα, το ζνα εκ των οποίων να ζχει 

προχπολογιςμό ίςο ι μεγαλφτερο με τον προχπολογιςμό του προκθρυςςόμενου ζργου. 

Συναφζσ Ζργο κεωρείται ζνα Ζργο όταν το φυςικό του αντικείμενο αφορά ςε  υπθρεςίεσ 

οργάνωςθσ, ςχεδιαςμοφ, παραγωγισ και εγκατάςταςθσ μουςειακϊν χϊρων, χϊρων πολιτιςμοφ 

και περιβάλλοντοσ.  

1. Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 
πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι.  

2. Εάν ο Ρελάτθσ είναι Ιδιωτικόσ Οργανιςμόσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται 
βεβαίωςθ ι διλωςθ του ιδιϊτθ Οργανιςμοφ, θ οποία κα βεβαιϊνει τθν ορκι εκτζλεςθ του 
ζργου, και όχι θ ςχετικι Σφμβαςθ Ζργου.  

Ο Ρίνακασ ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο Υπόδειγμα:  

 

Α/

Α 

ΡΕΛΑΤΗ

Σ 

ΔΙΑΚΕΙΑ/ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΟΥ  

(από – ζωσ) 

ΡΟΫΡΟ

Λ.  

ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ 

ΡΕΙΓΑΦΗ  

ΡΟΣΟΣΤΟ ΚΑΙ 

ΕΙΔΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΡΑΟΥΣΑ ΦΑΣΗ 

       

 

3. Να διακζτει προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και επαγγελματικοφ τφπου δεξιότθτεσ για τθν 

ανάλθψθ του Ζργου. Συγκεκριμζνα απαιτείται να διακζτει: 

α) Ζναν αρχιτζκτονα με εμπειρία δζκα (10) τουλάχιςτον ετϊν ςτο ςυντονιςμό ζργων 

πολιτιςμοφ.  

β) Ζναν αρχιτζκτονα - μουςειολόγο 

γ) Ζναν επιςτιμονα με εμπειρία πζντε (5) τουλάχιςτον ετϊν ςτθν οπτικι επικοινωνία ςτοιχείων 

πολιτιςτικοφ αποκζματοσ (γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ) 

δ) Ζναν επιςτιμονα με εμπειρία δζκα (10) τουλάχιςτον ετϊν ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό και 

ςτθν υλοποίθςθ ζργων πολιτιςμοφ. 

ε)  Ζναν ςχεδιαςτι αλλθλεπίδραςθσ με εμπειρία δζκα (10) τουλάχιςτον ετϊν. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ, 

κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) τα ακόλουκα 

ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 
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Βιογραφικά Σημειώματα του προςωπικοφ που καλφπτει τισ παραπάνω απαιτήςεισ από το οποίο 

να αποδεικνφεται ευκζωσ θ εμπειρία και οι επαγγελματικζσ ικανότθτεσ που ηθτοφνται. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ των εξωτερικϊν 

ςυνεργατϊν υπό τθν μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ με αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα όλων 

των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου ςυνοδευόμενα από Υπεφκυνθ Διλωςθ κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ 

ζργου περί ακρίβειασ των ςτοιχείων του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ τουσ. 

Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ των 

δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ  και πρόςωπα που 

αναφζρονται ςε αυτζσ. 

- Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να είναι 

πιςτοποιθμζνοι με βάςθ το πρότυπο ISO 9001: 2015 και  ISO 14001: 2004 από ανεξάρτθτο 

φορζα πιςτοποίθςθσ, διαπιςτευμζνο από το ΕΣΥΔ ι ιςότιμο οργανιςμό. Το πεδίο τθσ 

πιςτοποίθςισ του κα πρζπει να καλφπτει το αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ (για τθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ προκθκϊν και λοιπϊν εκκεςιακϊν καταςκευϊν / υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ, 

καταςκευισ μουςειακϊν χϊρων, χϊρων πολιτιςμοφ και περιβάλλοντοσ. 

 

1.3 Παραδοτζα του ζργου - Χρονοδιάγραμμα 

Οι ανωτζρω περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα κα παραδοκοφν ωσ ακολοφκωσ 
ςφμφωνα με τισ αναφερόμενεσ τμθματικζσ παραδόςεισ: 
 

Α’ φάςθ (2 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) 

Ραραδοτζα: 

 Ραραδοτζο 3.1.1: Setting thematic nets of museums cooperation: From culture and 
literature to sports and environment 

 Ραραδοτζο 4.1.1: Activities guide for connecting museums with local society and 
citizens in the CB Area 

 Ραραδοτζο 4.1.5.: Mobilization of local community for the collection of exhibits 

 

Β’ φάςθ (1 μινα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Α’ φάςθσ) 

Ραραδοτζα:  

 Ραραδοτζο 4.1.2: Museological study of Stavros folklore museum 

 Ραραδοτζο 5.1.5.: Action plan for the valorization of municipal cultural and natural 
heritage 
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Γ’ φάςθ (1 μινα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Β’ φάςθσ) 

 

 Ραραδοτζο 4.1.3: Stavros museum showroom configuration 

 Ραραδοτζο 4.1.4: Digital exhibition and virtual tour applications 

 

 

1.4 Διάρκεια του ζργου  

H ςφμβαςθ λιγει με τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου και τθν παραλαβι των 
παραδοτζων από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ωσ τελικι θμερομθνία τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται θ 
θμερομθνία λιξθσ του ζργου «CONNECT», ιτοι θ 9θ Αυγοφςτου 2020. Η θμερομθνία ζναρξθσ 
τθσ ςφμβαςθσ ςυναρτάται με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν Ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ 
παράταςθσ του ζργου κα παρατείνεται και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ επιπλζον 
τίμθμα. 
 

 

 

1.5 Προχπολογιςμόσ του ζργου  

Η δαπάνθ προχπολογίηεται να ανζλκει ςτο ποςό των : 98.337,20 € (με ΦΡΑ 24%) (79.304,19 € 
χωρίσ Φ.Ρ.Α.) και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό εξόδων του Διμου Βόλβθσ και ςυγκεκριμζνα 
τον Κ.Α. εξόδων 02.61.7425.0002 με τίτλο «Δαπάνεσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ CONNECT 
GR-FYROM . Ιςχφει θ  από 10/5/2018 Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου 
Museums Connecting Cultures Connecting People» και ακρωνφμιο «CONNECT» ςτο πλαίςιο του 
Interreg IPA CBC Programme “ Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” 

1.6 χετικά ζγγραφα ςφμβαςθσ  

1. θ απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Decision No C(2015)5655 final of 6-8-2015) για τθν τελικι 

ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ “ Greece – Republic of North Macedonia 2014-

2020”  

2. οι ςυμφωνίεσ χρθματοδότθςθσ που ζχουν υπογραφεί μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τθσ Ελλάδασ και τθσ πρϊθν Γιουγκοςλαβικισ Δθμοκρατίασ τθσ Μακεδονίασ, 

κακϊσ και των τροποποιιςεϊν τουσ.  

3. οι Εκνικοί κανονιςμοί για τον ανταγωνιςμό, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και 

τισ τροποποιιςεισ τουσ.  

4. το Εγχειρίδιο Ρρογράμματοσ που εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του 

Ρρογράμματοσ και τισ ενθμερϊςεισ του.  

 5. θ από 31 Μαρτίου 2017 απόφαςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ για τθν ζγκριςθ του 

τεχνικοφ δελτίου (Application Form)  του Ζργου “CONNECT”  

6. το εγκεκριμζνο τεχνικό Δελτίο (Application Form) του Ευρωπαϊκοφ Ζργου “CONNECT” και το 



 

PROJECT 
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Connecting People 

(Subsidy Contract No: CN1-SO1.3-SC037)  

 

Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμά του.  

7. το ςφμφωνο εταιρικισ ςχζςθσ (Partnership Agreement) που υπογράφθκε από όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ εταίρουσ του Ζργου “CONNECT”, όπωσ ιςχφει.  

8. θ από 10/5/2018 Σφμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου Museums Connecting 

Cultures Connecting People» και ακρωνφμιο «CONNECT» ςτο πλαίςιο του Interreg IPA CBC 

Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” 

9. ο οδθγόσ εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ Interreg IPA CBC Programme “Greece – 

Republic of North Macedonia 2014-2020” 

   1.7 Προςφορζσ 
Ρροςφορά μπορεί να υποβάλλει κάκε φυςικό, νομικό πρόςωπο ι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 25 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 19 περίπτωςθ 2 παρ. 1 
του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016, που αςχολοφνται με παρόμοιεσ υπθρεςίεσ. 
 
1.8 Παραλαβι υπθρεςίασ 
Η παραλαβι τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ  θ οποία ορίηεται με  
Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου Βόλβθσ και τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ Ρρωτοκόλλου 
Ραραλαβισ. Κατά τα λοιπά για τθν εκτζλεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων εφαρμόηονται τα όςα ορίηονται 
ςτισ διατάξεισ των άρκρων 200 - 205 του Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα για τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων 
παροχισ υπθρεςιϊν τα όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 216 - 220 του Ν. 4412/2016, όπωσ τα 
άρκρα αυτά τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 
 
 
 
1.9 Πλθρωμι  
Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςθσ ςτον ανάδοχο κα γίνει με τθν 
εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ εκάςτοτε τμθματικισ παράδοςθσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 200 του Ν.4412/2016, με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι 
τιμολογίου από τον Ανάδοχο και ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του και 
κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο Ρρωτόκολλο Ραραλαβισ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του 
Διμου. 
 
1.10  Διαφορά 
Για οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων εφαρμόηεται το άρκρο 129 του   Ν. 
4412/2016.  
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Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

 

Σταυρόσ, 31/12/2019 

Η Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Οικ.Υπθρεςίασ 

 

 

Χριςτίνα Σκουλίδου 

TE Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ 

 

 

H ςυντάξαςα 

 

 

Κοφρτθ Ευτυχία 

ΡΕ Διοικθτικοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

PROJECT 

 

 Museums Connecting Cultures  

Connecting People 

(Subsidy Contract No: CN1-SO1.3-SC037)  

 

Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 74/2019 

Θζμα: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΓΙΑ Δθμιουργία Κζντρου Προβολισ και 

Ανάδειξθσ τθσ ιςτορίασ, τθσ λαογραφίασ και 
τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του Άνω 

ταυροφ   
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ  ΤΛΟΠΟΚΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που 

ςυνδζουν τουσ ανκρώπουσ" με ακρωνφμιο 

"CONNECT" ςτο πλαίςιο του Ε.Π. Interreg 

IPA CBC “Greece – Republic of North 

Macedonia 2014-2020” Programme 

Χρθματοδότθςθ : Ε.Π. Interreg IPA CBC 

“Greece – Republic of North Macedonia 

2014-2020” Programme 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
(98.337,20 € με ΦΠΑ 24%) 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟ-

ΓΙΣΜΟΣ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 24% 

(€) 

ΡΟΫΡΟΛΟ -

ΓΙΣΜΟΣ ME 

ΦΡΑ 24% 

(€) 

CPV 

Delive

rable 

3.1.1 

Setting thematic nets of museums 

cooperation: From culture and 

literature to sports and 

environment 

7.258,06 9.000,00 92520000-2 

 

Delive

rable 

4.1.1 

Activities guide for connecting 

museums with local society and 

citizens in the CB Area 

4.838,71 6.000,00 92521100-1 

Delive

rable 

4.1.2 

Museological study of Stavros 

folklore museum 

5.645,16 7.000,00 92521100-1 

Delive

rable 

4.1.3 

Stavros museum showroom 

configuration 

27.594,52 34.217,20 92521100-1, 

45212313-3 

Delive

rable 

4.1.4 

  Digital exhibition and virtual tour 

applications 

23.967,74 29.720,00 92521100-1, 

45212313-3 

Delive

rable 

  Mobilization of local community 1.129,03 1.400.00 92520000-2 
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Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

4.1.5 

 

for the collection of exhibits  

Delive

rable 

5.1.4 

 

Action plan for the valorization of 

municipal cultural and natural 

heritage 

8.870,97 11.000,00 92520000-2 

 

 ΣΥΝΟΛΟ 79.304,19   98.337,20 € 

 

 

 

 

 

 

Σταυρόσ, 31/12/2019 

Η Ρροϊςταμζνθ Δ/νςθσ Οικ.Υπθρεςίασ 

 

 

Χριςτίνα Σκουλίδου 

TE Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ 

 

 

H ςυντάξαςα 

 

 

Κοφρτθ Ευτυχία 

ΡΕ Διοικθτικοφ 
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Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 74/2019 

Θζμα: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
ΓΙΑ Δθμιουργία Κζντρου Προβολισ και 

Ανάδειξθσ τθσ ιςτορίασ, τθσ λαογραφίασ και 
τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του Άνω 

ταυροφ   
ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ  ΤΛΟΠΟΚΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που 

ςυνδζουν τουσ ανκρώπουσ" με ακρωνφμιο 

"CONNECT" ςτο πλαίςιο του Ε.Π. Interreg 

IPA CBC “Greece – Republic of North 

Macedonia 2014-2020” Programme 

Χρθματοδότθςθ : Ε.Π. Interreg IPA CBC 

“Greece – Republic of North Macedonia 

2014-2020” Programme 

 

 

 

Γ. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ (98.337,20 € (με ΦΠΑ 24%) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΡΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 
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Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

ΕΡΩΝΥΜΙΑ:  …………………………….. 

ΕΔΑ:……………………………………….. 

ΟΔΟΣ: - ΑΙΘΜΟΣ - Τ.Κ.:……………………………… 

Α.Φ.Μ.:………………              ΔΟΥ:………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………… 

FAX:…………………………… 

E-MAIL:…………………………………….. 

Υποβάλλω τθν παροφςα οικονομικι προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ 
επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν ζναντι 
τθσ παρακάτω αμοιβισ.  

Πίνακασ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ (Αρικμθτικώσ) 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 24% 

(€) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ME ΦΡΑ 24% 

(€) 

Delive

rable 

3.1.1 

Setting thematic nets of museums 

cooperation: From culture and 

literature to sports and environment 

  

Delive

rable 

4.1.1 

Activities guide for connecting 

museums with local society and 

citizens in the CB Area 

  

Delive

rable 

4.1.2 

Museological study of Stavros 

folklore museum 

  

Delive

rable 

4.1.3 

Stavros museum showroom 

configuration 

  

Delive

rable 

4.1.4 

  Digital exhibition and virtual tour 

applications 

  

Delive

rable 

4.1.5 

 

  Mobilization of local community for 

the collection of exhibits 
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Delive

rable 

5.1.4 

Action plan for the valorization of 

municipal cultural and natural 

heritage 

  

 ΣΥΝΟΛΟ   

 

 

Πίνακασ 2: ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

ΣΕΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ 

Τελικι τιμι με ΦΡΑ 24%   

 

Σόποσ/θμερομθνία…………………………..                                                                Ο Προςφζρων 

  

                                                                                                                          (Τπογραφι –φραγίδα) 
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