
 

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 

 

 
 

  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
Σατ. Γ/νζη:  ηασρός Θεζζαλονίκης  
Πληροθορίες:   Κούρηη Δσηστία 
Σηλέθωνο: 23973 30221 
FAX. :  23970 65600 
Ηλ.Σατσδρομείο: 
promithies.dimosvolvis@gmail.com 

ηασρός,18/2/2019 
Αρ. Πρωη.: 3121 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 
Θέμα: Ανακοίνωζη για ανάθεζη ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 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 ςλοποίηζη ηηρ διασείπιζηρ και 
ανάπηςξηρ ηος έπγος με ηίηλο «Μοςζεία πος ζςνδέοςν πολιηιζμούρ πος ζςνδέοςν ηοςρ 
ανθπώποςρ» («Museums Connecting Cultures Connecting People»)  και ακπωνύμιο 
«CONNECT» και ειδικόηεπα ζηην ςλοποίηζη ηων Παπαδοηέων 1.1.2, 1.1.3 και 1.1.4 ηος 
Πακέηος Δπγαζίαρ 1 (WP1).  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 ωρ επικεθαλήρ εηαίπορ. 
Αναλςηικόηεπα η παποσή ςπηπεζιών:  
 

 Παπαδοηέο 1.1.2: Αναθοπέρ Πποόδος/Progress reports 
Αθοπά ζηο ζςνηονιζμό ηος εηαιπικού ζσήμαηορ, ηην παπακολούθηζη ηηρ πποόδος ηος 
έπγος ζύμθωνα με ηο Τεσνικό Γεληίο, ηην  οπγάνωζη ηων δπάζεων ςλοποίηζηρ και ηην 
εκπόνηζη ηων απαιηούμενων εκθέζεων πποόδος μέζω παπακολούθηζηρ ηηρ εξέλιξηρ 
ηων δαπανών και ηος πποϋπολογιζμού ηος έπγος, καθώρ και ηηρ επιμέποςρ 
αποππόθηζηρ ανά εηαίπο και πακέηο επγαζίαρ και παπαδοηέο. Δπίζηρ, ζηην ηήπηζη 
αναλςηικών και επικαιποποιημένων ζηοισείων ηος έπγος, ζε ζσέζη με ηο θςζικό 
ανηικείμενο (δπάζειρ), ηο οικονομικό ανηικείμενο (δαπάνερ) και ηο σπονοδιάγπαμμα, 
καθώρ και ηων επιμέποςρ ποζοζηών ολοκλήπωζηρ ηος κάθε «Παπαδοηέος» και 
«Πακέηος Δπγαζίαρ». 
 

 Παπαδοηέο 1.1.3: Οδηγόρ Σςνηονιζμού και Δλέγσος Ποιόηηηαρ/Handbook of project 
coordination and quality control    
Αθοπά ζηην εκπόνηζη Οδηγού για  ηην παποσή αναλςηικών οδηγιών και καηεςθύνζεων 
ππορ ηοςρ εηαίποςρ ζε ζσέζη με ηην οπγάνωζη, ηιρ διαδικαζίερ, ηα μέζα και ηιρ δομέρ 
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για ηο βέληιζηο ζςνηονιζμό ηηρ ςλοποίηζηρ και ηηρ διασείπιζηρ ηος έπγος, καθώρ και ηον 
έλεγσο ποιόηηηαρ ηων παπαδοηέων.  
 

 Παπαδοηέο 1.1.4: Σςνανηήζειρ Γιασείπιζηρ Έπγος/Project management meetings   
Αθοπά ζηην πποεηοιμαζία μιαρ ζςνάνηηζηρ ηηρ ομάδαρ Τεσνικήρ ςποζηήπιξηρ και 
Γιασείπιζηρ ηος έπγος ζηο Γήμο Βόλβηρ και ζηη ζςμμεηοσή δύο (2) εκπποζώπων ηος 
Γήμος Βόλβηρ ζηιρ ζςνανηήζειρ διασείπιζηρ ηος έπγος ζηη Θεζζαλονίκη (μία 
ζςνάνηηζη) και ζηην ΠΓΓΜ/Μπίηολα (δύο ζςνανηήζειρ). 
 
Το ζύνολο ηων πποαναθεπόμενων θα λάβοςν σώπα από ηην ημεπομηνία ςπογπαθήρ 
ηηρ ζύμβαζηρ έωρ ηην ολοκλήπωζη 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 
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