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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

                Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

                   ΔΗΜΟ  ΒΟΛΒΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

              ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 19/2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΩΝ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

ςτο ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που ςυνδζουν τουσ ανθρώπουσ" με ακρωνφμιο "CONNECT"                                          

ςτο  πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ INTERREG IPA Cross - Border Cooperation                                    

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

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 60.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

(Καθαρή Εκτιμώμενη Αξία: 48.790,32 €)  

 CPV:  72212100-0 *Τπηρεςίεσ ανάπτυξησ λογιςμικοφ για ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ] 

 72212326-0 *Τπηρεςίεσ ανάπτυξησ λογιςμικοφ χαρτογράφηςησ+ 

 79951000-5 *Τπηρεςίεσ οργάνωςησ ςεμιναρίων+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

Α. Σεχνική Περιγραφή 

Β. Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

Γ. Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟ  ΒΟΛΒΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ             

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ  19/2020 

 

Θζμα: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

             Δημιουργία Διαδικτυακών Πλατφορμών και              

Τλοποίηςη Εκπαιδευτικών εμιναρίων 

ςτο ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ 
που ςυνδζουν τουσ ανθρώπουσ" με ακρωνφμιο 
"CONNECT" ςτο πλαίςιο του Ε.Π. INTERREG IPA CBC             
“Greece – Republic of North Macedonia 
2014-2020” Programme 

Χρηματοδότηςη: Ε.Π. INTERREG IPA CBC “Greece – Republic   
                                of North Macedonia 2014-2020” Programme 

Α. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι υπθρεςίεσ του κζματοσ αφοροφν ςτθν  παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν δθμιουργία διαδικτυακϊν 
πλατφορμϊν & τθν υλοποίθςθ  εκπαιδευτικϊν  ςεμιναρίων  ςτο  πλαίςιο  υλοποίθςθσ του ζργου με 
ακρωνφμιο «CONNECT» και ειδικότερα ςτθν υλοποίθςθ του Παραδοτζου 3.1.2 του Πακζτου Εργαςίασ 3 
(WP3) και των Παραδοτζων 5.1.1, 5.1.2 και 5.1.3  του Πακζτου Εργαςίασ 5 (WP5). 

Αναλυτικότερα θ παροχι υπθρεςιϊν αφορά ςτα  εξισ Παραδοτζα (Deliverables): 

 Παραδοτζο 3.1.2:  Ε-service point of CB museums network / Ηλεκτρονικό ςθμείο εξυπθρζτθςθσ του 
Δικτφου Μουςείων 

 Παραδοτζο 5.1.1:  Ε-maps of thematic museum touristic routs in the cross border area / Ηλεκτρονικοί 
διαδραςτικοί χάρτεσ κεματικϊν τουριςτικϊν διαδρομϊν μουςείων ςτθ διαςυνοριακι 
περιοχι 

 Παραδοτζο 5.1.2:  Cross border network of touristic service providers in thematic routes of museums / 
Διαςυνοριακό δίκτυο παρόχων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςτισ κεματικζσ διαδρομζσ 
των μουςείων 

 Παραδοτζο 5.1.3:  Capacity building of touristic service providers / Ανάπτυξθ ικανοτιτων των παρόχων 
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 

τθσ Πράξθσ με τίτλο «Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που ςυνδζουν τουσ ανκρϊπουσ» (Museums 
Connecting Cultures Connecting People) και ακρωνφμιο «CONNECT» του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ 
INTERREG IPA Cross-Border Cooperation “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” Programme 
όπου ο Διμοσ Βόλβθσ ςυμμετζχει ωσ επικεφαλισ εταίροσ. 

1.1 Αντικείμενο τησ Πράξησ  CONNECT 

Σο ζργο με τίτλο «Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που ςυνδζουν τουσ ανκρϊπουσ» (Museums 
Connecting Cultures Connecting People) και ακρωνφμιο «CONNECT» υλοποιείται ςτο πλαίςιο του                      
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ INTERREG IPA Cross-Border Cooperation “Greece – Republic of North 
Macedonia 2014-2020” Programme και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ 
των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν, με κοινοτικι ςυμμετοχι 85% και με εκνικι ςυμμετοχι 15%. 

Η ςυνολικι διάρκεια του ζργου ιταν 18 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ 
Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) που πραγματοποιικθκε ςτισ 10/5/2018. Σον επτζμβριο του 2019 
δόκθκε εννιάμθνθ παράταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ ιςχφοσ του ζργου, ζωσ τισ 31 Αυγοφςτου 2020 και τον 
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επτζμβριο του 2020 δόκθκε πεντάμθνθ παράταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ ιςχφοσ του ζργου, ζωσ τισ                     
31 Ιανουαρίου 2021.  

Σο 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. 

φμφωνα με το COM (2014) «Προσ 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.  

Σο Ευρωπαϊκό χζδιο «Work Plan for Culture 2015-2018» υπογραμμίηει τθ ςθμαςία τθσ διαςυνοριακισ 
ςυνεργαςίασ για βιϊςιμο πολιτιςτικό τουριςμό και προςβάςιμο προσ όλουσ πολιτιςμό. 

Προσ 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 (Μουςείο Αλφαβιτου τθσ 
Μπίτολα, Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ και Λαογραφικό Μουςείο  ταυροφ) 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. 

Σο ζργο μζςω τθσ ενεργοφ δικτφωςθσ, των πράςινων και αειφόρων παρεμβάςεων και των εφαρμογϊν 
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ ςτα τρία μουςεία, κα βελτιϊςει τισ 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 Προκηρυςςόμενου Ζργου 

Ο Διμοσ Βόλβθσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Εδαφικισ υνεργαςίασ INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – 
Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020» προτίκεται να υλοποιιςει τα ακόλουκα: 

*Παραδοτζο 3.1.2+ 

Ε-service point of CB museums network/Ηλεκτρονικό ςημείο εξυπηρζτηςησ του Δικτφου Μουςείων  

Αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ ςθμείου εξυπθρζτθςθσ Δικτφου Μουςείων το οποίο κα μπορεί 
να παρζχει: 
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 Χριςιμεσ  πλθροφορίεσ  για  τουσ  παρόχουσ  τουριςτικϊν  υπθρεςιϊν  προκειμζνου  να οργανϊςουν 
και να αναπτφξουν τουριςτικά προϊόντα που ςχετίηονται με τα μουςεία (χρθςιμοποιϊντασ τισ επαφζσ 
και τισ πλθροφορίεσ που παρζχονται από  τθν πλατφόρμα) 

 Εκπαιδευτικό υλικό και για τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ των μουςείων και τον πάροχο τουριςτικϊν 
υπθρεςιϊν (όπωσ προκφπτει από τα παραδοτζα 5.1.3 [Capacity building of touristic service providers], 4.2). 

κοπόσ είναι θ δθμιουργία μιασ διαδικτυακισ, διαδραςτικισ online πλατφόρμασ ελεφκερθσ πρόςβαςθσ που 
κα προωκεί τθ δυνατότθτα δικτφωςθσ των μουςείων, παρζχοντασ ταυτόχρονα πολλαπλζσ υπθρεςίεσ ςε 
μουςεία, παρόχουσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν και επιςκζπτεσ του μουςείου. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ 
περιλαμβάνουν: 

 Εργαλεία και οδθγοφσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των μουςείων 

 Διαδραςτικοφσ χάρτεσ κεματικϊν διαδρομϊν μουςείων για μία επιλζξιμθ περιοχι 

 Παροχι πλθροφοριϊν για τα μουςεία (εκκζματα, ϊρεσ επιςκζψεων, επικοινωνιακζσ ςυνδζςεισ) 
χρθςιμοποιϊντασ και πλθροφορίεσ που κα λθφκοφν από τα παραδοτζα 3.4.1  και 3.2.2 [Mapping and 
evaluation of Museums interconnection in CB Area] του ζργου. 

 Δυνατότθτεσ δικτφωςθσ μουςείων και παρόχων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν (ανοιχτό θλεκτρονικό μθτρϊο 
με κατάλλθλα φίλτρα αναηιτθςθσ) χρθςιμοποιϊντασ τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται από τα 
παραδοτζα 5.1.2, 5.4.1 [Cross border network of touristic service providers in thematic routes of 
museums] και από τα 3.4.1, 3.2.2 [Mapping and evaluation of Museums interconnection in CB Area]. Η 
online εγγραφι κα είναι επίςθσ διακζςιμθ για πρόςκετεσ καταχωριςεισ μουςείων. 

 Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τουσ παρόχουσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν προκειμζνου να οργανϊςουν και να 
αναπτφξουν τουριςτικά προϊόντα που ςχετίηονται με τα μουςεία (χρθςιμοποιϊντασ τισ επαφζσ και τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει θ πλατφόρμα) 

 Εκπαιδευτικό υλικό και για τουσ χειριςτζσ των μουςείων και τον πάροχο τουριςτικϊν υπθρεςιϊν (όπωσ 
προκφπτει από τα παραδοτζα 5.1.3, 5.4.2 [Capacity building of touristic service providers] και 4.2.4, 
4.3.4 [Exchange of know-how and training of museums staff]) 

Η  πλατφόρμα κα παρουςιάςει το ρόλο τθσ δθμιουργίασ ενόσ Εικονικοφ Μουςείου ωσ κατάλλθλο φορζα για τθ 
δικτφωςθ και ςυνεργαςία μεταξφ των μουςείων, μζςα από τθ διαςφνδεςθ και τθν οπτικοποίθςθ του 
περιεχομζνου των μουςείων μζςω καινοτόμων διαδραςτικϊν μζςων. Ο βαςικόσ ςτόχοσ αυτοφ του παραδοτζου 
είναι να καταςτεί δυνατι θ αλλθλεπιδραςτικι πρόςβαςθ τθσ πλατφόρμασ ςτουσ υφιςτάμενουσ ψθφιακοφσ 
πολιτιςτικοφσ πόρουσ που ανικουν ςτα ςυμμετζχοντα μουςεία και τισ πολιτιςτικζσ οργανϊςεισ του ζργου. 
Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθ διαλειτουργικότθτα του  ψθφιακοφ περιεχομζνου    και για το ςκοπό 
αυτό κα κακοριςτεί ζνα κατάλλθλο API ωσ αποτζλεςμα αυτοφ του παραδοτζου, το οποίο κα υποςτθρίηει τθν 
πρόςβαςθ ςτο ψθφιακό περιεχόμενο μζςω ενόσ ενοποιθμζνου και διαλειτουργικοφ πρωτόκολλου. 

Ειδικότερα, θ πλατφόρμα κα αποτελεί μια διαςυνοριακή ςυμμετοχική πλατφόρμα ςτθν οποία το κάκε 
μεμονωμζνο μουςείο κα μπορεί να διαμοιράηεται δεδομζνα με όλα τα υπόλοιπα μουςεία  που  
ςυμμετζχουν  ςε  αυτιν.  Ζτςι,  μζςω  τθσ  ανοιχτισ  πλατφόρμασ  κα  παρζχονται πλθροφορίεσ για 
επιλεγμζνα μουςεία (εκκζματα, ϊρεσ επιςκζψεων, επικοινωνιακζσ ςυνδζςεισ) χρθςιμοποιϊντασ τισ 
πλθροφορίεσ που λαμβάνονται από αυτά. Η ενςωμάτωςθ κατάλλθλων τεχνικϊν παιχνιδιοποίθςθσ 
(gamification) και των δυνατοτιτων κοινωνικισ δικτφωςθσ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ενίςχυςθ τθσ 
διαςφνδεςθσ μεταξφ των εμπλεκόμενων φορζων / εργαηομζνων / ενδιαφερομζνων αλλά και για τθ 
δθμιουργία προκλιςεων που βαςίηονται ςτο gamification για τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ απόδοςισ τουσ. 

Μζςω τθσ πλατφόρμασ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου για τθν ανταλλαγι γνϊςεων, τθ 
ςυνεργαςία και τθ δθμιουργία ςυμμαχιϊν μεταξφ των μουςείων και τθν παροχι ςυνδρομισ ςε όλουσ τουσ 
πικανοφσ και υπάρχοντεσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ που επικυμοφν να ςυνδεκοφν με αυτζσ (Πλατφόρμα   
κοινωνικισ δικτφωςθσ). Σο ςφςτθμα κα ενςωματϊνει κατάλλθλεσ τεχνικζσ για τθ δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ 
πλαιςίου (ωσ ζνα ανοιχτό θλεκτρονικό μθτρϊο με λειτουργίεσ αναηιτθςθσ) που κα ςυνδζει όλουσ τουσ 
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ενδιαφερόμενουσ χριςτεσ και κα δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τον κακοριςμό αρχϊν και κινιτρων για 
τθν ανταλλαγι γνϊςεων μεταξφ των μουςείων. Η ςυγκεκριμζνθ πλατφόρμα δθμιουργίασ κα 
χρθςιμοποιείται επίςθσ από τουσ φορείσ παροχισ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν για τθν οργάνωςθ και ανάπτυξθ 
τουριςτικϊν προϊόντων / εκδθλϊςεων που ςχετίηονται με το περιεχόμενο των Μουςείων χρθςιμοποιϊντασ 
τισ επαφζσ και τισ πλθροφορίεσ που παρζχει θ πλατφόρμα. 

Η πλατφόρμα κα περιζχει εργαλεία και οδθγοφσ για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των μουςείων μζςω  ενόσ  
υποςυςτιματοσ  θλεκτρονικισ  εκπαίδευςθσ  που  μπορεί  να  χρθςιμοποιείται  από φορείσ μουςείων και 
παρόχουσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν. 

Επιπρόςκετα θ πλατφόρμα κα παρζχει διαδραςτικοφσ χάρτεσ που κα προτείνουν κεματικζσ διαδρομζσ 
μουςείων ςε τουλάχιςτον μία επιλζξιμθ περιοχι (παραδοτζο  5.1.1.).  Ζτςι  κα  δθμιουργθκεί κατάλλθλο 
αλλθλεπιδραςτικό περιβάλλον μιασ εικονικισ ζκκεςθσ για τθν παροχι εξατομικευμζνων εκκζςεων 
βαςιςμζνων ςε  χάρτεσ  και  εξατομικευμζνεσ  διαδρομζσ  που μπορεί να αποφζρει εξαιρετικά εντυπωςιακά 
αποτελζςματα. 

Μζςω τθσ πλατφόρμασ κα υλοποιθκεί και ζνασ διαδραςτικόσ ηλεκτρονικόσ εικονικόσ βοηθόσ με ςκοπό τθν 
παροχι βοικειασ ςε χριςτεσ που επικυμοφν να επιςκεφκοφν τα ςυμμετζχοντα μουςεία (το προαναφερκζν 
μουςειακό μονοπάτι), παρζχοντάσ τουσ λεπτομερείσ και ολοκλθρωμζνεσ πλθροφορίεσ. Η βοικεια κα μπορεί να 
παρζχεται από ζναν εικονικό τριςδιάςτατο  βοθκό ο οποίοσ  κα μπορεί να λειτουργεί ςε μια ποικιλία ςυςκευϊν, 
όπωσ είναι τα smartphones και tablets. Η  βοικεια  του  θλεκτρονικοφ βοθκοφ κα παρζχεται μζςω:                                      
α) εκπαίδευςθσ χρθςτϊν για χειριςμό των τεχνικϊν αλλθλεπίδραςθσ του ςυςτιματοσ, β)    κακοδιγθςθσ του 
ςυςτιματοσ, γ) δομθμζνθσ παρουςίαςθσ αντικειμζνων πολυμζςων. Σο προτεινόμενο ςφςτθμα κα υποςτθρίηει 
διαδραςτικό περιεχόμενο πολυμζςων, όπωσ βίντεο, εικόνα, ιχο, 3d μοντζλα ι κείμενο. 

(Παραδοτζο 5.1.1) 

Ε-maps of thematic museum touristic routs in the cross border area/ Ηλεκτρονικοί  διαδραςτικοί χάρτεσ 
θεματικών τουριςτικών διαδρομών μουςείων ςτη διαςυνοριακή περιοχή 

κοπόσ του παραδοτζου είναι θ δθμιουργία θλεκτρονικϊν χαρτϊν που κα επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να 
επιλζγουν μονοπάτια και να εντοπίηουν ςθμεία ενδιαφζροντοσ με βάςθ τισ ανάγκεσ και τισ προτιμιςεισ 
τουσ. Ο ολιςτικόσ ςυνδυαςμόσ των νζων τεχνικϊν και εργαλείων τθσ γεωπλθροφορικισ που εμπλουτίηονται 
με τθ χριςθ τθσ απεικόνιςθσ των πλθροφοριϊν πολυμζςων δίνει ςτουσ χάρτεσ νζεσ δυνατότθτεσ 
γεωγραφικισ τεκμθρίωςθσ. Οι ψθφιακοί χάρτεσ κα παρζχουν πλθροφορίεσ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ με 
επίκεντρο τα μουςεία. 

Οι πλθροφορίεσ κα ταξινομθκοφν ςε ομάδεσ ιςτορίασ / λογοτεχνίασ, πολιτιςμοφ / λαογραφίασ, 
περιβάλλοντοσ και ακλθτικοφ ενδιαφζροντοσ κατ’ ελάχιςτον. Σο πεδίο ενδιαφζροντοσ κα αποτελείται από 
τμιματα των δφο χωρϊν και το χαρτογραφικό υπόβακρο κα εμπλουτιςτεί με πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
οδικοφσ άξονεσ και πόλεισ και κα χρθςιμοποιιςει τθν ικανότθτα απεικόνιςθσ δεδομζνων ςε διαφορετικά 
επίπεδα εδαφικισ πλθροφορίασ (κατ’ ελάχιςτο 2). 

Η δθμιουργία του ψθφιακοφ διαδραςτικοφ τουριςτικοφ χάρτθ αποτελεί ζνα διεπιςτθμονικό αντικείμενο 
πολλϊν ειδικοτιτων. Αυτό ςυμβαίνει επειδι θ επιλογι, θ επεξεργαςία και θ αρχειοκζτθςθ δεδομζνων 
απαιτοφν τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν και τεχνολογιϊν, προκειμζνου  να  παρζχονται  εφκολα  
προςβάςιμεσ  και  υψθλισ  ποιότθτασ  πλθροφορίεσ  ςτον χριςτθ.  

Οι ψθφιακοί διαδραςτικοί χάρτεσ κα πλθροφν τισ ακόλουκεσ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ: 

 Θα προςφζρουν ςτον χριςτθ τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςει μια ρεαλιςτικι, ςτο μζτρο του δυνατοφ, 
εικόνα για το επιλεγμζνο αντικείμενο (μείωςθ - μεγζκυνςθ μιασ περιοχισ με πεπεραςμζνα όρια, λόγω 
των υποκείμενων ψθφιοποιθμζνων πλθροφοριϊν).  

 Σο ςφνολο των πλθροφοριϊν κα είναι άμεςα διακζςιμο ςτον χριςτθ 
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 Οι χάρτεσ κα είναι φιλικοί προσ το χριςτθ και κα διευκολφνουν τθν εξαγωγι πλθροφοριϊν από το 
ςφςτθμα ενθμζρωςθσ. 

 Οι χάρτεσ κα επιτρζπουν ςυςχετιςμοφσ μεταξφ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςθμείου ενδιαφζροντοσ και τθσ 
γφρω περιοχισ 

 Οι χάρτεσ κα παρζχουν περιγραφικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μουςείο ςτθν επιλεγμζνθ διαδρομι, όπωσ 
(ςφντομθ περιγραφι των εκκεμάτων, ϊρεσ εργαςίασ, φωτογραφίεσ, πλθροφορίεσ επικοινωνίασ) 

*Παραδοτζο 5.1.2+ 

Cross  border  network  of  touristic  service  providers  in  thematic  routes  of  museums/ Διαςυνοριακό 
δίκτυο παρόχων τουριςτικών υπηρεςιών ςτισ θεματικζσ διαδρομζσ των μουςείων  

Σο παραδοτζο αυτό ςκοπό ζχει να  κινθτοποιιςει,  να  ενθμερϊςει  και  να  προωκιςει  τθ δικτφωςθ των 
παρόχων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν μζςω των εργαλείων του ζργου  CONNECT και  υπό τθν «ομπρζλα» του 
ζργου CONNECT. Η δθμιουργία και θ λειτουργία ενόσ δικτφου μπορεί να διευκολφνει τθν ανταγωνιςτικότθτα 
των παρόχων υπθρεςιϊν τουριςμοφ ςε παγκόςμιο επίπεδο λόγω τθσ καλφτερθσ πρόςβαςθσ ςτθν 
πλθροφορία και των εξειδικευμζνων πόρων, τθσ ευελιξίασ, τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ ταχείασ υιοκζτθςθσ 
καινοτομιϊν. Σο παραδοτζο περιλαμβάνει: 

 Απογραφι των ΜΜΕ των παρόχων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν από τθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ (Gr) 

 Σαξινόμθςθ βάςει των ςυμφερόντων / εμπειρογνωμοςφνθσ τουσ 

 Δθμιουργία επικοινωνίασ 

 Ανάπτυξθ και διάδοςθ ενθμερωτικοφ θλεκτρονικοφ υλικοφ για το ζργο CONNECT 

 Δραςτθριότθτεσ κινιτρων και οδθγίεσ για τθ χριςθ του ςθμείου θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ του 
δικτφου των μουςείων τθσ CB (παραδοτεό 3.1.2) και ενεργι εκμετάλλευςθ ευκαιριϊν δικτφωςθσ 

 Κίνθτρα και ενθμερωτικζσ δραςτθριότθτεσ προκειμζνου να ενϊςουν τουσ υφιςτάμενουσ παρόχουσ 
υπθρεςιϊν τουριςμοφ ϊςτε να δθμιουργιςουν ζνα αποτελεςματικό ςφμπλεγμα ςε βιϊςιμεσ 
επιχειρθματικζσ πρακτικζσ 

 Δικτφωςθ των παρόχων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν με ςυμμετζχοντεσ από όλθ τθν αλυςίδα αξίασ του 
τουριςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν, των αρχϊν προϊκθςθσ του 
τουριςμοφ, των ενϊςεων του ιδιωτικοφ τομζα και των μεμονωμζνων επιχειριςεων, των οργανιςμϊν 
κατάρτιςθσ ςτον τομζα τουριςμοφ και φιλοξενίασ και των ΜΚΟ (οργανϊςεισ προςταςίασ, ομάδεσ 
προϊκθςθσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ). 

*Παραδοτζο 5.1.3+ 

Capacity building of  touristic service providers / Ανάπτυξη ικανοτήτων των παρόχων τουριςτικών υπηρεςιών 

Διοργάνωςθ 3 ςεμιναρίων για παρόχουσ τουριςτικϊν υπθρεςιϊν που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ  των 
δεξιοτιτων τουσ, ςτθ δικτφωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ςτθν εκπαίδευςθ τουσ για τθν επιχειρθςιακι 
χριςθ των εργαλείων CONNECT και τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν τουριςτικϊν υπθρεςιϊν / προϊόντων με 
βάςθ τισ κεματικζσ διαδρομζσ των μουςείων, τθν εξαιρετικι τεχνογνωςία και τθν αφξθςθ του αρικμοφ των 
διαςυνοριακϊν επιςκζψεων και τθν προϊκθςθ τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ. 

 Αρικμόσ ςεμιναρίων: 3 

 Σοποκεςία: Θεςςαλονίκθ (2) και ταυρόσ (1) 

 υνολικόσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 90 (30 ςε κάκε εργαςτιριο) 
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα εμιναρίων 
 

Μζροσ 1: Ειςαγωγή  Ειςαγωγι ςτθν ενότθτα κατάρτιςθσ 

    Ουςιαςτικά ηθτιματα και μθχανιςμοί υλοποίθςθσ - Επιλογι  

και ςυηιτθςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθν περιοχι 

 Τπάρχουςεσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργίασ ικανοτιτων - 

Σρζχουςεσ προςεγγίςεισ και περαιτζρω ανάγκεσ 

 Προτεραιότθτα ςτισ ςυςτάςεισ για τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων - 

Δράςεισ που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι 

 Περίλθψθ τθσ παρουςίαςθσ και ςυηιτθςθ 

Μζροσ 2: Εκπαίδευςη  Ειςαγωγι βαςικϊν ομιλθτϊν / εκπαιδευτϊν 

     Παρουςιάςεισ βαςικϊν ομιλθτϊν / εκπαιδευτϊν 

     υηιτθςθ (με βάςθ τισ ερωτιςεισ των ςυμμετεχόντων) 

Μζροσ 3: Ομαδική δραςτηριότητα  Ειςαγωγι και οδθγίεσ για ομαδικι εργαςία 

 Ομαδικι εργαςία 

 Παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων από κάκε ομάδα 

 υηιτθςθ 

Μζροσ 4: Αξιολόγηςη  -υμπεράςματα  υνοπτικι παρουςίαςθ τθσ κατάρτιςθσ, αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων και ςυμφωνία για τισ δραςτθριότθτεσ 

παρακολοφκθςθσ 

Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά και πλθροφορίεσ κα είναι επίςθσ διακζςιμα ςτο ςθμείο θλεκτρονικισ 
εξυπθρζτθςθσ του δικτφου μουςείων (Παραδοτζο 3.1.2) προκειμζνου να είναι προςβάςιμα ςε όλουσ τουσ 
παρόχουσ υπθρεςιϊν τουριςμοφ. 

Η επίςημη γλώςςα του Προγράμματοσ είναι η αγγλική και ςυνεπώσ όλα τα παραδοτζα 3.1.2, 5.1.1, 5.1.2 
και 5.1.3 πρζπει να υλοποιηθοφν ςτην αγγλική και ςτην ελληνική γλώςςα. 

Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των προαναφερόμενων υπθρεςιϊν και ο επιτυχισ ςχεδιαςμόσ, 
αλλά και θ οργάνωςθ και ολοκλιρωςθ του ζργου, κα πρζπει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ: 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ, κα πρζπει: 

Να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τθν τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017) ίςο ι 
μεγαλφτερο με το 200% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου, χωρίσ Φ.Π.Α. ε 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 ίςοσ ι μεγαλφτεροσ του 200% του προχπολογιςμοφ του Ζργου. 
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Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

Α) Να ζχουν τα ακόλουκα, που να αποδεικνφονται με ςυγκεντρωτικό κατάλογο υπθρεςιϊν που 
πραγματοποιικθκαν τθν τελευταία πενταετία (2019, 2018, 2017, 2016, 2015) κατά μζγιςτο όριο, 
ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςθσ ωσ αποδεικτικά μζςα: 

Αποδεδειγμζνεσ τεχνικζσ ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία, θ οποία αποδεικνφεται από 
τα ακόλουκα: 

 Σθν επιτυχι υλοποίθςθ δφο (2) τουλάχιςτον ζργων εφαρμογϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων μζςω 
τεχνολογιϊν διαδικτφου ςτο χϊρο του πολιτιςμοφ ι/και του τουριςμοφ. 

 Σθν επιτυχι υλοποίθςθ δφο (2) τουλάχιςτον ζργων που να περιλαμβάνουν ςεμινάρια ι εργαςτιρια 
χρθςτϊν ι/και ομάδων ςτόχου του ζργου.  

 Σθν επιτυχι υλοποίθςθ δφο (2) τουλάχιςτον ζργων ςτο πλαίςιο ζργων Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
υνεργαςίασ. 

Β) Να διακζτουν Ομάδα Ζργου με επιςτθμονικι επάρκεια, εξειδίκευςθ και ικανότθτα να ανταποκρικεί ςτισ 
απαιτιςεισ του ζργου. Για το ςκοπό αυτό, θ Ομάδα Ζργου κα αποτελείται κατ’ ελάχιςτον από τα 
ακόλουκα ςτελζχθ: 

Β1. Τπεφκυνο ζργου (Τ.Ε.), ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι εποπτεία και ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ και 
διοίκθςθσ των εργαςιϊν του Αναδόχου, του χρονοπρογραμματιςμοφ και τθσ προόδου των Ενοτιτων 
Εργαςιϊν του Ζργου, τον ςυντονιςμό όλων των μελϊν τθσ ομάδασ Ζργου, τθσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ   
των παραδοτζων και τθσ τιρθςθσ όλων των προδιαγραφϊν πλθρότθτασ που κζτει θ Ανακζτουςα Αρχι, 
κακϊσ και τθσ εκπροςϊπθςθσ του Αναδόχου ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ωσ Τπεφκυνοσ του ζργου, 
κα πρζπει να διακζτει πολυετι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ απαιτθτικϊν και ςφνκετων 
εκνικϊν ι/και κοινοτικϊν ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων / προγραμμάτων. Ο Τπεφκυνοσ Ζργου κα 
πρζπει κατ’ ελάχιςτον να πλθροί τα ακόλουκα κριτιρια: 

 πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν πτυχιακοφ επιπζδου (Α.Ε.Ι. ι ιςοδφναμο τίτλο ςπουδϊν 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων εξωτερικοφ),  

 μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευςθσ ι/και διδακτορικό δίπλωμα, 

 τουλάχιςτον δζκα (10) ζτθ γενικι επαγγελματικι εμπειρία, 

 τουλάχιςτον πζντε ζτθ ειδικισ εμπειρίασ διαχείριςθσ ζργων (ωσ Τ.Ε.) ςε ζργα Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ 
υνεργαςίασ, 

 άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

Β2. Σεχνικό Τπεφκυνο (Σ.Τ.) του Αναδόχου, ο οποίοσ κα ζχει τθ ςυνολικι επιςτθμονικι ευκφνθ του 
ζργου, κα ορίηει τισ κατευκφνςεισ και τισ προδιαγραφζσ των επιμζρουσ παραδοτζων και κα 
ςυνεργάηεται με τθν Ομάδα Ζργου για ηθτιματα τεχνολογικισ και επιςτθμονικισ αρτιότθτασ των 
παραδοτζων και του Ζργου ςυνολικά. Ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ κα πρζπει να πλθροί τα ακόλουκα 
κριτιρια: 

 πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν πτυχιακοφ επιπζδου (Α.Ε.Ι./Σ.Ε.Ι. ι ιςοδφναμο τίτλο ςπουδϊν 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων εξωτερικοφ) χολϊν Πλθροφορικισ ι χολϊν Θετικϊν Επιςτθμϊν 
κατεφκυνςθσ πλθροφορικισ ι Πολυτεχνικϊν χολϊν, 

 μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευςθσ ι/και διδακτορικό δίπλωμα ςε αντικείμενο ςχετικό με τθν 
πλθροφορικι, 

 τουλάχιςτον πενταετι (5) επαγγελματικι εμπειρία ςτον χϊρο τθσ πλθροφορικισ και των 
διαδικτυακϊν εφαρμογϊν. 
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Β3. Εμπειρογνϊμονα ςτα Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν (Γ..Π.), ο οποίοσ κα ςυμμετάςχει ςτισ 
ςχετικζσ δράςεισ υλοποίθςθσ του ζργου ενϊ κα πρζπει να πλθροί τα ακόλουκα κριτιρια: 

 πανεπιςτθμιακό τίτλο ςπουδϊν πτυχιακοφ επιπζδου (Α.Ε.Ι. ι ιςοδφναμο τίτλο ςπουδϊν 
εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων εξωτερικοφ)  

 επιςτθμονικι εξειδίκευςθ ςτα Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν (Γ..Π.) μζςω αναγνωριςμζνου 
τίτλου ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (Α.Ε.Ι. ι μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευςθσ) 

 εμπειρία υλοποίθςθσ τριϊν ζργων διαδικτυακϊν Γεωγραφικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν (Γ..Π.) (web GIS) 

Πρότυπα διαςφάλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται:            
α) με το πρότυπο ISO 9001:2015 ςε ιςχφ β) Πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν ςφμφωνα 
με το πρότυπο ISO 27001:2013 ςε ιςχφ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από 
οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 

1.3 Παραδοτζα του ζργου - Χρονοδιάγραμμα 

Οι ανωτζρω περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα κα παραδοκοφν ωσ ακολοφκωσ: 

 Παραδοτζο 3.1.2: Ε-service point of CB museums network /Ηλεκτρονικό ςθμείο εξυπθρζτθςθσ του 
Δικτφου Μουςείων 

 Παραδοτζο 5.1.1: Ε-maps of thematic museum touristic routs in the cross border area / Ηλεκτρονικοί 
διαδραςτικοί χάρτεσ κεματικϊν τουριςτικϊν διαδρομϊν μουςείων ςτθ 
διαςυνοριακι περιοχι 

 Παραδοτζο 5.1.2: Cross border network of touristic service providers in thematic routes of museums / 
Διαςυνοριακό δίκτυο παρόχων τουριςτικϊν υπθρεςιϊν ςτισ κεματικζσ διαδρομζσ 
των μουςείων 

 Παραδοτζο 5.1.3: Capacity building of touristic service providers / Ανάπτυξθ ικανοτιτων των παρόχων 
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν 

ζωσ τθ λιξθ του ζργου CONNECT *31/01/2021]. 

Η επίςημη γλώςςα του Προγράμματοσ είναι η αγγλική και ςυνεπώσ όλα τα παραδοτζα 3.1.2, 5.1.1, 5.1.2 
και 5.1.3 πρζπει να υλοποιηθοφν ςτην αγγλική και ςτην ελληνική γλώςςα. 

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 φμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία λιξθσ του ζργου 
«CONNECT», ιτοι θ 31θ Ιανουαρίου 2021. Η θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςυναρτάται με τθν 
ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν Ανάκεςθσ. ε περίπτωςθ παράταςθσ του ζργου κα παρατείνεται και θ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ, χωρίσ επιπλζον τίμθμα. 

1.5 Προχπολογιςμόσ του ζργου 

Η δαπάνθ προχπολογίηεται να ανζλκει ςτο ποςό των 60.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) (48.790,32 € χωρίσ Φ.Π.Α.) 
και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό εξόδων του Διμου Βόλβθσ και ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α. εξόδων 
02.61.7425.0002 «Δαπάνεσ υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ CONNECT Greece – Republic of North Macedonia». 

1.6 χετικά ζγγραφα ςφμβαςησ 

1. Η απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκθσ Επιτροπισ (Decision No C(2015)5655 final of 6-8-2015) για τθν τελικι ζγκριςθ 
του Προγράμματοσ υνεργαςίασ“Greece –Republic of North Macedonia 2014 - 2020”. 

2. Οι ςυμφωνίεσ χρθματοδότθςθσ   που ζχουν  υπογραφεί   μεταξφ   των   αρμόδιων   αρχϊν   τθσ 
Ευρωπαϊκθσ Επιτροπισ, τθσ Ελλάδασ και τθσ Δθμοκρατία τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ, κακϊσ και των 
τροποποιιςεϊν τουσ. 
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3. Οι Εκνικοί κανονιςμοί για τον ανταγωνιςμό, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και τισ 
τροποποιιςεισ τουσ. 

4. Σο Εγχειρίδιο Προγράμματοσ που εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του Προγράμματοσ και 
τισ ενθμερϊςεισ του. 

5. Η από 31 Μαρτίου 2017 απόφαςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ για τθν ζγκριςθ του τεχνικοφ 
δελτίου (Application Form) του ζργου “CONNECT” 

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

7. Σο ςφμφωνο εταιρικισ ςχζςθσ (Partnership  Agreement)  που  υπογράφθκε  από  όλουσ  τουσ 
ενδιαφερόμενουσ εταίρουσ του ζργου “CONNECT”, όπωσ ιςχφει. 

8. Η από 10/05/2018 φμβαςθ 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 Προγράμματοσ υνεργαςίασ INTERREG IPA CBC Programme “Greece – 
Republic of North Macedonia 2014 – 2020”. 

1.7 Προςφορζσ 

Προςφορά  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 Παραλαβή υπηρεςίασ 

Η παραλαβι τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ Τπθρεςιϊν , θ οποία ορίηεται με 
Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Βόλβθσ και τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ Πρωτοκόλλου 
Παραλαβισ. Κατά τα λοιπά για τθν εκτζλεςθ δθμόςιων ςυμβάντων 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 Πληρωμή 

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 ζκδοςθσ του και κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο Πρωτόκολλο 
Παραλαβισ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του  Διμου. 

1.10 Διαφορά 

Για οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων εφαρμόηεται το άρκρο 129 του Ν. 4412/2016. 

ταυρόσ, 07/10/2020 
 

Η Προϊςταμζνη Διεφθυνςησ 
Οικονομικών Τπηρεςιών 

 
 
 

Χριςτίνα κουλίδου 

TE Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ 

 

 
H ςυντάξαςα 

 
 

 

Μαρία Καραγιάννη   
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟ  ΒΟΛΒΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ             

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ  19/2020 

 

Θζμα: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

             Δημιουργία Διαδικτυακών Πλατφορμών και              

Τλοποίηςη Εκπαιδευτικών εμιναρίων 

ςτο ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ 
που ςυνδζουν τουσ ανθρώπουσ" με ακρωνφμιο 
"CONNECT" ςτο πλαίςιο του Ε.Π. INTERREG IPA CBC             
“Greece – Republic of North Macedonia 
2014-2020” Programme 

Χρηματοδότηςη: Ε.Π. INTERREG IPA CBC “Greece – Republic   
                                of North Macedonia 2014-2020” Programme 

Β. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
 (60.500,00 € με Φ.Π.Α. 24%) 

 

 
 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

(ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 24%) 

(€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 

(€) 

CPV 

Παραδοτζο/ 

Deliverable 3.1.2 

Ε-service point of CB museumsnetwork 
/ Ηλεκτρονικό ςημείο εξυπηρζτηςησ 
του Δικτφου Μουςείων 

17.741,93 22.000,00 72212100-0 

Παραδοτζο/ 

Deliverable 5.1.1 

Ε-maps of thematic museum touristic 
routs in the cross border area / 
Ηλεκτρονικοί διαδραςτικοί χάρτεσ 
θεματικών τουριςτικών διαδρομών 
μουςείων ςτη διαςυνοριακή περιοχή 

13.709,68 17.000,00 72212326-0 

Παραδοτζο/ 

Deliverable 5.1.2 

Cross border network of touristic 
service providers in thematic routes of 
museums / Διαςυνοριακό   δίκτυο 
παρόχων  τουριςτικών υπηρεςιών ςτισ 
θεματικζσ διαδρομζσ των μουςείων 

8.064,52 10.000,00 72212100-0 

Παραδοτζο/ 

Deliverable 5.1.3 

Capacity buildings of touristic servise 
providers/ Ανάπτυξη ικανοτήτων των 
παροχων τουριςτικών υπηρεςιών 

9.274,19 11.500,00 79951000-5 

ΤΝΟΛΟ 48.790,32 60.500,00  

ταυρόσ, 07/10/2020 

Η Προϊςταμζνη  
Διεφθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών 

 
 

Χριςτίνα κουλίδου 

TE Διοικθτικοφ - Λογιςτικοφ 

 

H ςυντάξαςα 
 
 

Μαρία Καραγιάννη   
ΠΕ Πολιτικϊν Μθχανικϊν 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟ  ΒΟΛΒΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ             

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ  19/2020 

 

Θζμα: ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

             Δημιουργία Διαδικτυακών Πλατφορμών και              

Τλοποίηςη Εκπαιδευτικών εμιναρίων 

ςτο ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ 
που ςυνδζουν τουσ ανθρώπουσ" με ακρωνφμιο 
"CONNECT" ςτο πλαίςιο του Ε.Π. INTERREG IPA CBC             
“Greece – Republic of North Macedonia 
2014-2020” Programme 

Χρηματοδότηςη: Ε.Π. INTERREG IPA CBC “Greece – Republic   
                                of North Macedonia 2014-2020” Programme 

Γ. ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΠΡΟ  ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟ: - ΑΡΙΘΜΟ - Σ.Κ.:  

Α.Φ.Μ.: ΔΟΤ:  

ΣΗΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

E-MAIL:  

Τποβάλλω 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. 
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ΣΕΛΙΚΗ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%   

 
 

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

 (Τπογραφή – φραγίδα) 
 

Πίνακασ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ (Αριθμητικώσ) 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

(ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 24%) 

(€) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 

(€) 

Παραδοτζο/ 

Deliverable 3.1.2 

Ε-service point of CB museums network / 
Ηλεκτρονικό ςημείο εξυπηρζτηςησ του 
Δικτφου Μουςείων 

  

Παραδοτζο/ 

Deliverable 5.1.1 

Ε-maps of thematic museum touristic routs in 
the cross border area / Ηλεκτρονικοί 
διαδραςτικοί χάρτεσ θεματικών τουριςτικών 
διαδρομών μουςείων ςτη διαςυνοριακή 
περιοχή 

  

Παραδοτζο/ 

Deliverable 5.1.2 

Cross border network of touristic service 
providers in thematic routes of museums / 
Διαςυνοριακό   δίκτυο παρόχων  τουριςτικών 
υπηρεςιών ςτισ θεματικζσ διαδρομζσ των 
μουςείων 

  

Παραδοτζο/ 

Deliverable 5.1.3 

Capacity buildings of touristic servise 
providers/ Ανάπτυξη ικανοτήτων των 
παροχων τουριςτικών υπηρεςιών 

  

ΤΝΟΛΟ   

Πίνακασ 2: ΤΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
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