Κοινοποίηζη Γημόζιαρ Γιαβούλεςζηρ
ζηον ιζηοσώπο ηηρ ΔΥΓ ΔΠ ΧΣ
Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Η Σμύπνη ηων Γύο Ηπείπων,
Τίηλορ:

ηος Δλληνιζμού και ηος Κόζμος. Άςλερ Γπάζειρ για μια
Χηθιακή/Βιωμαηική Έκθεζη ζε Φςζικό Φώπο και ζηο Γιαδίκηςο»
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε ηνπ ςεθηαθνύ, βησκαηηθνύ, δηαδξαζηηθνύ

Κείμενο:
α) ύληνκε
αλαθνξά ζην
αληηθείκελν -ζηόρν
ηεο πξνθήξπμεο/
Πξνκεζεπόκελν
είδνο:

Μνπζείνπ ζην νπνίν ζα αλαπαξίζηαηαη ην ηζηνξηθό, θπζηθό, πνιηηηθό, πνιηηηζηηθό
θαη αλζξώπηλν γεγνλόο ηνπ αθαληζκνύ ελόο θόζκνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ελόο
λένπ. Σα ζπζηήκαηα αμηώλ πνπ αμηνινγνύλ ηνλ παιαηό θαη ηνλ λέν θόζκν ζα
απνηεινύλ αληηθείκελν ηεο έθζεζεο. Ο παιαηόο θόζκνο ζπλδέεηαη θαη ζρεηίδεηαη κε
ην λέν, κέζα από έλα πεξίπινθν πιέγκα πξνζσπηθώλ, νηθνγελεηαθώλ θαη
θνηλνηηθώλ εκπεηξηώλ πνπ θσηνγξαθίδνληαη κε επαηζζεζία ζηελ έθζεζε, ελώ νη
ζπκβνιηζκνί ζρνιηάδνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην λέν πξνζπαζεί λα
αγγίμεη ηελ απηνγλσζία κέζα από ζεζκνύο όπσο ε παηδεία, ε πνιηηηθή θαη ε
θνηλσλία.
Σν Έξγν πεξηιακβάλεη
εθπόλεζε Μειέηεο Δθαξκνγήο
επιλογή και επεξεπγαζία πεπιεσομένος.
ανάπηςξη 37 τηθιακών εθαπμογών
δημιοςπγία διαδικηςακού ηόπος για ηο Μοςζείο
πιλοηική λειηοςπγία και Εκπαίδεςζη Πποζυπικού
δπάζειρ δημοζιόηηηαρ

Ανηικείμενο:

εγγύηζη - ζςνηήπηζη
β) Σν έξγν έρεη εληαρζεί ζηελ Πξόζθιεζε 20 ηνπ Δ.Π. «Ψεθηαθή ύγθιηζε»
(θσδηθόο ΟΠ έξγνπ 327878) θαη ν ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ αλέξρεηαη ζην
πνζό ησλ νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εβδνκήληα έμε επξώ (800.976,00 €)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%. Αμία ρσξίο ΦΠΑ: 651.200,00 €.
γ) Η Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ζα δηαξθέζεη από 08.02.2012 έσο 22.02.2012
δ) Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην ζπλεκκέλν αξρείν πξνθήξπμεο
ε) ην link ζην site ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο είλαη: www.neasmyrni.gr
Γήκνο Νέαο κύξλεο

Σηοισεία

Ελεςθεπίος Βενιζέλος 14, 171 21 Νέα Σμύπνη

επικοινωνίαρ

Σει. 213-2025747, 213-2025843

θοπέα:

Φαμ. 213-2025846
Email: logistirio@0149.syzefxis.gov.gr

Σηοισεία
επικοινωνίαρ
σειπιζηή (ΔΥΓ ΔΠ
ΚηΠ):

Μνλάδα Β’
Έθε Παλδή
Σει. 213-1500530

Σςνημμένο
απσείο

NeaSmyrni_Mouseio.rar

πποκήπςξηρ:
Ο Τπεύζπλνο Δπηθνηλσλίαο γηα ηελ Πξάμε
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΣΟΤΗ
[path (διαδρομή εύρεζης εγγράφοσ)]
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