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ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ (CURATOR)  ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ 

ΚΤΠΡΟΤ ΣΖ 12H BIENNALE ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ ΒΔΝΔΣΗΑ 2010 

0. Πποοίμιο 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κχπξνπ αλαιακβάλεη θάζε δχν ρξφληα ηελ δηνξγάλσζε γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ Κχπξησλ Αξρηηεθηφλσλ ζηελ BIENNALE ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΒΔΝΔΣΙΑ . Οη Πνιηηηζηηθέο 

Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο  θαη Πνιηηηζκνχ αλαζέηνπλ ζηνλ χλδεζκν Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαη 

Αξρηηεθηφλσλ  Κχπξνπ ( ΠΜΑΚ ) θαη ηνλ χιινγν Αξρηηεθηφλσλ Κχπξνπ ( ΑΚ )  ηελ ζπλδηνξγάλσζε απηήο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο είλαη θαη θπξίσο ρνξεγφο.    

1. Ηζηοπικό Κςππιακήρ ςμμεηοσήρ 

Η Κχπξνο έιαβε κέξνο ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο δχν θνξέο.  

 

1. ςμμεηοσή ηηρ Κύππος ηο 2006 με θέμα: Γιαπεπαηά ‘Όπια, Ζ ππάζινη γπαμμή ηηρ Λεςκωζίαρ.  

Αλαζέηεο: Πέηξνο Γπκηψηεο, Δπηκειεηέο: Μφξθσ Παπαληθνιάνπ, Ρέλα αθειιαξίδνπ, Μέκνο Φηιηππίδεο. 

πληνληζηήο ζηελ Βελεηία: ηαπξνχια Αλδξένπ.  

 

Οη Δπηκειεηέο επέιεμαλ δέθα νκάδεο Αξρηηεθηφλσλ νη νπνίνη παξνπζίαζαλ κε βίληεν ηηο πξνηάζεηο ηνπο.  

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: www.porousborders.org 

 

2. ςμμεηοσή ηηρ Κύππος ηο 2008 με θέμα: Relax in Cyprus  

Αλαζέηεο: Πέηξνο Γπκηψηεο, Δπηκειεηήο: Peter Cook κε βνεζνχο ηνλ Μάξην Υξηζηνδνπιίδε θαη Dickon Irwin. 

πληνληζηήο ζηελ Βελεηία: Αγγέια θνξδή.  

 

Ο Δπηκειεηήο επέιεμε νθηψ νκάδεο αξρηηεθηφλσλ κε δηαγσληζκφ πνπ  έγηλε ζηελ Κχπξν. Σελ Κχπξν εθπξνζψπεζαλ 

αθφκε ηέζζεξεηο νκάδεο μέλσλ αξρηηεθηφλσλ πνπ θέξδηζαλ ηνλ δηεζλή δηαγσληζκφ πνπ πξνθεξχρηεθε.  

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: www.relaxincyprus.org  

2. Ο πόλορ ηος Δπιμεληηή « Curator » 

Ο ξφινο ηνπ  Δπηκειεηή είλαη λα νξγαλψζεη ηε ζπκκεηνρή θαη ην πεξηερφκελν ηεο θππξηαθήο ζπκκεηνρήο ζηελ 

έθζεζε απφ ην επίπεδν ηεο θεληξηθήο ηδέαο (concept) κέρξη ηα ηειηθά ζηάδηα πινπνίεζήο ηεο. Έρεη ηελ επζχλε λα 

πξνηείλεη ην εηδηθφ ζέκα ηεο έθζεζεο, λα ζπληάμεη ιεπηνκεξέο ζρέδην πινπνίεζήο ηεο θαη λα νξγαλψζεη κηα νκάδα 

ππνζηήξημεο πνπ λα έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα λα θέξεη ην έξγν ζε πέξαο κε αξηηφηεηά θαη 

ζχκθσλα κε ηα φζα έρεη δεζκεπηεί λα πξάμεη θαηά ηε θάζε ηεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Δίλαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλνο: γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηερληθψλ εξγαζηψλ – θαηαζθεπψλ, ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηελ 

νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θππξηαθή ζπκκεηνρή, γηα ζέκαηα ηχπνπ θαη κέζσλ 

ελεκέξσζεο, ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλελλφεζε κε ηελ Αξρή δηνξγάλσζεο ηεο Biennale θαη ηέινο ηε δηνηθεηηθή θαη 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε φισλ ησλ πην πάλσ.  

 

πληνλίζηξηα ζηελ Βελεηία ζα είλαη ε Αξρηηέθηνλαο Αγγέια θνξδή.  

3. Θεμαηολογία και Έκθεζη 

Η πξνηεηλφκελε ζεκαηνινγία ηεο πξφηαζεο πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ζχγρξνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο πνπ αθνξνχλ ή αληαλαθιψληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο Κχπξνπ.  

 

http://www.porousborders.org/
http://www.relaxincyprus.org/
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Παξάιιεια ν Δπηκειεηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην εηδηθφ ζέκα ηεο Biennale 2010, φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

δηνξγαλσηέο.  

 

Σν ζέκα ηεο θεηηλήο Μπηελάιε είλαη “ People meet in Architecture “ θαη Δπηκειεηήο είλαη ε Kazuyo Sejima. 

 

Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο είλαη ζηηο 29.8.2010 θαη ε ιήμεο 21.11.2010.  

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα:  http://www.labiennale.org/en/architecture/ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

θππξηαθήο ζπκκεηνρήο: www.cyprusarchitecturevenicebiennale.com 

 

Ο ρψξνο ηεο έθζεζεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θππξηαθή ζπκκεηνρή είλαη ζην Palazzo Malipiero απέλαληη απφ ην 

Palazzo Grassi ζηελ Βελεηία. ( επηζπλάπηεηαη ε θάηνςε )  

4. Πποϋπολογιζμόρ 

Ο δηαζέζηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο θππξηαθήο ζπκκεηνρήο είλαη πεξίπνπ 150.000 επξψ θαη 

αλαιχεηαη ζε ζπλνπηηθφ πίλαθα πνπ επηζπλάπηεηαη. 

 

Η ακνηβή ηνπ επηκειεηή αλέξρεηαη ζηηο 30000 επξψ. ην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έμνδα δηακνλήο θαη 

κεηαθίλεζεο είηε ζηελ Κχπξν είηε ζηελ Βελεηία.  

5. ηάδια επιλογήρ  Δπιμεληηή. 

Σα ζηάδηα επηινγήο είλαη δχν: 

1
ν
 ζηάδην: Τπνβνιή νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ 

2
ν
 ζηάδην: Πξφζθιεζε ζε ζπλέληεπμε απφ ηελ Δπηηξνπή Κππξηαθήο πκκεηνρήο ζηε Biennale 2010. 

6. Δπιηποπή Δπιλογήρ 

Τπεχζπλε γηα ηελ επηινγή ηνπ Δπηκειεηή είλαη ε «Δπηηξνπή Γηνξγάλσζεο Κππξηαθήο πκκεηνρήο ζηελ Biennale 

Αξρηηεθηνληθήο 2010» πνπ απνηειείηαη απφ: 

 

1. Γξ. Βχξσλα Ισάλλνπ  Frederick University 

2. Αηκίιηνο Μηραήι  ΑΚ 

3. Βέξα Δπζπκίνπ Παξιαιίδνπ ΠΜΑΚ  

4. Γξ. Υάξε Πειαπατζηψηε Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο 

5. Υξχζαλζν Πηζζαξίδε  ΠΜΑΚ  

6. Γξ. Παλαγηψηα Πχια  Παλεπηζηήκην Κχπξνπ  

7. ηέθαλν Φεξαίν  ΑΚ  

 

Ζ Δπιηποπή αςηή μεηά ηην επιλογή ηος Δπιμεληηή: 

 

1. Θα ειέγρεη θαηά πφζν ε ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε κε ηνλ Δπηκειεηή ηεξείηαη. 

2. Γίλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξσκέο. 

3. Θα ππνζηεξίδεη ζηελ Κχπξν ή θαη Βελεηία απφ ηερληθήο απφςεσο εθφζνλ ρξεηάδεηαη. 

4. Θα δηαρεηξίδεηαη νηηδήπνηε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Δπηκειεηή. 

5. Θα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηάζεζε ηεο έθζεζεο ηεο Κππξηαθήο Δπηηξνπήο κεηά απφ ηελ  

    Μπηελάιε.  

6. Θα ρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα κάξθεηηλγθ, δεκφζησλ ζρέζεσλ θαη ζπληνληζκνχ κε άιια γεγνλφηα θαηά  

    ηελ δηάξθεηα ηεο Biennale.  

7. Θα ειέγρεη θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα νπνηεζδήπνηε αλαθνηλψζεηο ηχπνπ νη νπνίεο ζα γίλνληαη  

    κφλν κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε.  

 

Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο είλαη άηνκα πνπ εθπξνζσπνχλ ην Παλεπηζηήκην ή ηελ Οξγάλσζε ηνπο εζεινληηθά θαη 

αληδηνηειψο ρσξίο θαλέλα φθεινο γηα ζπκβνπιεπηηθνχο ιφγνπο. Σελ νπνηαδήπνηε λνκηθή ή νηθνλνκηθή ππνρξέσζε 

πξνο ηνλ αλαζέηε ηελ έρνπλ ν ΑΚ θαη ΠΜΑΚ. 

http://www.labiennale.org/en/architecture/
http://www.cyprusarchitecturevenicebiennale.com/
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

7. 1
’
 ζηάδιο – Ανοικηή ππόζκληζη 

7.1. Σι είναι ο Δπιμεληηήρ «Curator» 

Η ιαηηληθή ιέμε “Curator” ρξεζηκνπνηείηαη άηππα ζε απηή ηελ πξφζθιεζε γηα λα πεξηγξάςεη απηφλ πνπ ζα ζπληάμεη 

θαη ζα πινπνηήζεη ηελ πξφηαζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κχπξνπ ζηελ Biennale. 

Οη πξνηάζεηο κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ κεκνλσκέλα πξφζσπα ή Οξγαληζκνχο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη έλα άηνκν σο ν πληνληζηήο θαη ν θαηά λφκν ππεχζπλνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο.  

 

Ο/Οη Δπηκειεηήο/εο Curator ή/ θαη ε νκάδα πνπ ηνλ/ηνπο πιαηζηψλεη ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη 

ηθαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ηελ πξφηαζή ηνπο κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο 

δεζκεχζεηο ηεο Biennale. O Δπηκειεηήο γηα ηελ θππξηαθή ζπκκεηνρή ζα επηιεγεί κε βάζε ηελ δχλακε θαη ηελ 

πξσηνηππία ηεο πξφηαζεο, θαζψο θαη ηελ επάξθεηα θαη ηελ ηθαλφηεηά πνπ λα εγγπάηαη ηελ επηηπρή πινπνίεζή ηεο. 

7.2. Κπιηήπια Δπιλογήρ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε δηνξγάλσζε γεγνλφησλ κε πνιηηηζηηθφ θαη 

αξρηηεθηνληθφ ραξαθηήξα (δηνξγάλσζε αξρηηεθηνληθψλ εθζέζεσλ, θαιιηηερληθψλ εθζέζεσλ ή εγθαηαζηάζεσλ, 

ζπλεδξίσλ, πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ζεκαηηθψλ θεζηηβάι, θ.ά.). Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: 

• Να έρνπλ εκπιαθεί ζε δηνξγάλσζε – ζπκκεηνρή γεγνλφησλ αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. 

• Να γλσξίδνπλ εηο βάζνο ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο ηηο δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο. 

• Να γλσξίδνπλ εηο βάζνο ηελ αξρηηεθηνληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Κχπξν, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο, ηηο πξνθιήζεηο θαη ηελ 

αίζζεζε ηνπ ηφπνπ. 

• Να έρνπλ εκπεηξία ζηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ. 

• Να έρνπλ εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε έξγσλ, ζηε δηαρείξηζε πξνυπνινγηζκνχ, θαη ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε έξγνπ. 

• Να έρνπλ νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δηαζέζηκν ρξφλν γηα ζπληνληζηηθέο ζπλαληήζεηο θαη ηαμίδηα. 

• Να έρνπλ εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ζηε γξαπηή πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ηνπ αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ θαζψο θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο παξνπζίαζεο έθδνζεο θαη δεκνζίεπζεο. 

• Δπηζπκεηή ε εκπεηξία δηθηχσζεο θαη δηαζπλδέζεσλ κε επξσπατθά ή δηεζλή forum αξρηηεθηνληθήο. 

7.3. Εηηούμενα 1
ος

 ζηαδίος επιλογήρ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ έλα CD πνπ λα πεξηέρεη: 

1) Σξεηο (3) ζειίδεο Α3 ζε κνξθή PDF πνπ λα πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο πεξηγξαθέο: 

• Κεληξηθήο ηδέαο (concept) ηεο πξφηαζεο, 

• Τιηθά κέζα θαη άηνκα/ εηδηθφηεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο, 

• ηάδηα θαη ησλ κέζνδνη πινπνίεζεο/ θαηαζθεπήο ηεο πξφηαζεο, 

• Δλδεηθηηθέο εηθφλεο ηεο πξφηαζεο, θαη πξνθαηαξθηηθφ δηάγξακκα θάηνςεο ηνπ ρψξνπ έθζεζεο ππφ θιίκαθα. 

• Σεθκεξίσζε ηεο ζρέζεο ηεο πξφηαζεο ηφζν κε ην ζέκα ηεο Biennale φζν θαη κε ηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 

2) Παξάξηεκα ζε ζειίδεο Α4 ζε κνξθή PDF πνπ λα πεξηιακβάλεη: 

• Πξνθαηαξθηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

• Σν/ηα βηνγξαθηθφ/ά ηνπ επηκειεηή θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (αλ ππάξρνπλ). Κάζε βηνγξαθηθφ ζα νξγαλψλεηαη ζε 

νθηψ (8) παξαγξάθνπο πνπ ζα αληηζηνηρνχλ ζηα νθηψ (8) θξηηήξηα ηνπ 7.2. Σν βηνγξαθηθφ ηνπ επηκειεηή δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) ζειίδεο, ελψ ηα βηνγξαθηθά ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο δχν (2). Γηα 

ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ Α’ ζηαδίνπ ηα βηνγξαθηθά δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (5) γηα 

θάζε πξφηαζε. 

 

Η πξφηαζε ζα πξέπεη: 

- Να πξνάγεη ηελ αξρηηεθηνληθή ζθέςε αλαθνξηθά κε ηελ θππξηαθή πξαγκαηηθφηεηα, 

- Να έρεη βάζνο θαη εξεπλεηηθή δηάζηαζε, 

- Να εθθξάδεη δπλακηζκφ θαη πξσηνηππία. 

- Να παξέρεη κηα ηδηαίηεξε θαη ζπλαξπαζηηθή ρσξηθή εκπεηξία ηφζν γηα ην θππξηαθφ φζν θαη γηα ην δηεζλέο θνηλφ. 
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7.4. Όποι και πποϋποθέζειρ 

 Ο επηκειεηήο ζα πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε έλα (1) ή ην πνιχ δχν (2) θπζηθά πξφζσπα, ελψ κπνξεί λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ζπλεξγάηεο/ νκάδα ππνζηήξημεο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

αμηνινγνχληαη αλά πξφηαζε δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5). 

 Οη ίδηνη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πέξαλ ηηο κίαο πξφηαζεο αξθεί λα ππνβάιιεηαη γηα ηελ 

θάζε πξφηαζε πιήξεο θαη μερσξηζηφο θάθεινο δεηνπκέλσλ. 

 Ο επηκειεηήο κπνξεί αλ ην επηζπκεί λα παξνπζηάζεη δηθφ ηνπ έξγν ζηελ έθζεζε. 

 Καλέλα έξγν ή θείκελν νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο δε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

πξφηαζε, είηε πξηλ είηε κεηά ηελ επηινγή ηεο.  

 Ο επηκειεηήο έρεη ηελ ηειεζίδηθε δηθαηνδνζία λα θαζνξίζεη ην ηειηθφ πεξηερφκελν ηεο θππξηαθήο 

ζπκκεηνρήο δεζκεπφκελνο κφλν απφ ηελ πξφηαζε πνπ ππέβαιε θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξάςεη κε ηνλ 

αλαζέηε. 

 Η παξνχζα πξφζθιεζε απεπζχλεηαη ζε θχπξηνπο, ή ζε άηνκα ή νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ Κχπξν 

ή έρνπλ απνδεδεηγκέλε θαη καθξνρξφληα ζρέζε κε ηνλ ηφπν, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηά ηνπο.  

 Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ δελ ζα επηζηξαθνχλ. 

 Γελ θαηαβάιιεηαη νχηε απνδίδεηαη νπνηνδήπνηε πνζφ ζε θαλέλα ζηάδην ηεο επηινγήο. 

 Μφλν νη πξνηάζεηο πνπ ζα πξνθξηζνχλ ζην Β’ ζηάδην επηινγήο ζα ελεκεξσζνχλ. 

 Η επηηξνπή επηινγήο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

αηηηνιφγεζε γηα ηελ επηινγή ή ηε κε επηινγή ηνπο. 

 Ο επηιεγκέλνο επηκειεηήο ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη κε ηελ επηηξνπή ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ.  

 Δάλ ν επηκειεηήο δελ αληαπνθξηζεί ζηα ζπκθσλεζέληα ζα αλαιάβεη θαζήθνληα επηκειεηή ε επηηξνπή 

επηινγήο ζπλερίδνληαο απφ εθεί πνπ ζηακάηεζε ν επηκειεηήο.  

 Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ επηιέμεη θακία πξφηαζε ή κπνξεί λα εηζεγεζεί ελαιιαθηηθή 

ζχλζεζε νκάδαο επηκειεηψλ εθφζνλ ρξεηαζηεί.  

7.5. 2’ ζηάδιο - ζςνένηεςξη 

Η Δπηηξνπή Δπηινγήο ζα θαηαξηίζεη θαηάινγν κε ηνπο επηηπρφληεο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ Α’ ζηαδίνπ νη νπνίνη ζα 

θιεζνχλ άκεζα ζε ζπλέληεπμε. 

 

Μεηά ηε ζπλέληεπμε ε Δπηηξνπή ζα αλαθνηλψζεη ηελ επηιεγείζα πξφηαζε θαζψο θαη ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε 

επηιαρνχζα. 

 

 

ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Α/Α   

1 Πξνθήξπμε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 19.03.2010 

2 Σειεπηαία εκέξα θαηάζεζεο εγγξάθσλ  26.04.2010 

3 πλέληεπμε επηιεγκέλσλ ππνςήθησλ Δπηκειεηψλ  30.04.2010 

4 Δπηινγή Δπηκειεηή απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 04.05.2010 

5 Παξάδνζε ηειηθψλ θεηκέλσλ απφ ηνλ Δπηκειεηή γηα απνζηνιή ζηελ Βελεηία ( γηα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ θαηάινγν ηεο Μπηελάιε )  

29.05.2010 

6 Απνζηνιή ζηελ Βελεηία ηεο ζπκκεηνρήο 02.08.2010 

7 ηήζηκν πεξηπηέξνπ ζηελ Βελεηία 20.08.2010 

8 Άλνηγκα πεξηπηέξνπ 26.08.2010 

9 Δπίζεκα εγθαίληα Μπηελάιε 29.08.2010 

10 Σέινο ηεο Μπηελάιε θαη επηζηξνθή ηεο έθζεζεο ζηελ Κχπξν  21.11.2010 

 

 

 





ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΗΝ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2010

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 28,500

ΕΝΟΙΚΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 16,000

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΦΥΛΑΞΗ 10,000

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1,000

EMERGENCY PLAN 1,500

Β. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 45,000

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ. 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΤΗΣΙΜΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

Γ. ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ 26,500

ΑΜΟΙΒΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ 15,000

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 8,500

∆ΕΞΙΩΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 3,000

∆. ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 30,000

Ε. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 20,000

ΣΥΝΟΛΟ 150,000
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