χρηµατοδότησης επιπλέον ποσού 8.000 € για την υλοποίηση νέων δράσεων (που αναφέρθηκαν
παραπάνω) από το ∆ήµο Σερρών στο πλαίσιο του δικτύου MAPS και έγκριση συµµετοχής σε
αυτές. Με τη µε αριθµό 8/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε ο τρόπος υλοποίησης
των δράσεων αυτών. H παρούσα µελέτη αφορά την περιγραφή των υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης στις νέες δράσεις και συγκεκριµένα την υποστήριξη για τη διοργάνωση της τελικής
συνάντησης που θα πραγµατοποιηθεί στις Σέρρες καθώς και την παραγωγή βίντεο του
προγράµµατος, συνολικού προϋπολογισµού 6.301,25 €.
Περιγραφή των πακέτων εργασίας του έργου
Πακέτο Εργασίας 1: ∆ιαχείριση έργου
Αφορά όλες τις δράσεις για τον αποτελεσµατικό συντονισµό και τη διαχείριση του έργου
είτε σε σχέση µε τους εταίρους, τη ∆ιαχειριστική Αρχή, άλλες υπερκείµενες υπηρεσίες και τους
τοπικούς εταίρους είτε σε σχέση µε τις εσωτερικές υπηρεσίες του ∆ήµου.
Πακέτο Εργασίας 2: ∆ράσεις διακρατικής ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκµάθησης
Αφορά τη συµµετοχή σε διακρατικά εργαστήρια ανταλλαγής καλών πρακτικών και
εκµάθησης. Έχουν πραγµατοποιηθεί τέσσερα τέτοια εργαστήρια (διάρκειας 2 ηµερών), όπως
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ αναµένεται σε λίγες µέρες και το πέµπτο. Το τελικό
Συνέδριο του δικτύου θα πραγµατοποιηθεί στις Σέρρες, όπου θα γίνει και η παρουσίαση του
Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης (ΟΣ∆) κάθε εταίρου.
α/α
Θέµα
Τόπος - Ηµεροµηνία διεξαγωγής
ο
1
∆ιακρατικό Ανάπτυξη ενδιαφέροντος τοπικών Cartagena (Ισπανία) – Οκτώβριος
Εργαστήριο

φορέων µε σκοπό την εµπλοκή τους 2016 – Α∆Σ 489/2016
στη διαδικασία «αναγέννησης» της

2

ο

πρώην στρατιωτικής κληρονοµιάς
∆ιακρατικό Καλές πρακτικές τρόπων προσωρινής Koblenz

Εργαστήριο
3

ο

–Ιανουάριος

επανάχρησης της πρώην στρατιωτικής 2017 – Α∆Σ 818/2016

κληρονοµιάς
∆ιακρατικό “Ανάπτυξη της ∆ιακυβέρνησης για τη Espinho (Πορτογαλία) –Μάιος 2017 –

Εργαστήριο

βελτιστοποίηση της κληρονοµιάς των Α∆Σ 489/2016
πρώην

4ο

(Γερµανία)

στρατιωτικών

περιουσιακών

στοιχείων
∆ιακρατικό “Επιδράσεις από το Ολοκληρωµένο Telsiai (Λιθουανία) – Οκτώβριος

Σχέδιο ∆ράσης”
Εργαστήριο
ο
5
∆ιακρατικό “Η ανάπτυξη του συστήµατος
παρακολούθησης
για
το
Εργαστήριο
Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης”
Τελικό Συνέδριο
Παρουσίασης αποτελεσµάτων του
δικτύου
–
παρουσίαση
του
Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης
(ΟΣ∆) κάθε εταίρου

2017 – Α∆Σ 513/2017
Longford County (Ιρλανδία) –
Ιανουάριος 2018 – Α∆Σ 513/2017
Ελλάδα (Σέρρες) Απρίλιος ή Μάιος
2018

Πακέτο Εργασίας 3: ∆ράσεις εφαρµογής στις τοπικές πολιτικές και συνθήκες
Αφορά τη λειτουργία της Τοπικής Οµάδας Στήριξης (ΤΟΣ), η οποία σύµφωνα µε τη
87/2016 Α.∆.Σ. ενσωµατώνεται στις αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.

Αποτέλεσµα των διεργασιών και διαβούλευσης µεταξύ των µελών της ΤΟΣ, θα είναι το
Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης (ΟΣ∆) κάθε εταίρου
Πακέτο Εργασίας 4: ∆ράσεις Ενηµέρωσης και ∆ιάδοσης
Αφορά την προώθηση και ενηµέρωση των δράσεων και αποτελεσµάτων του δικτύου σε τοπικό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και προς δύο διαφορετικά είδη κοινού: αυτό που εκπροσωπεί τους
θεσµικούς φορείς και αυτό που εκπροσωπεί τους απλούς πολίτες. Οι λέξεις- κλειδιά της καµπάνιας
ενηµέρωσης είναι : ∆έσµευση - Επανεκµετάλευση – Επανάχρηση και θα χρησιµοποιηθούν
διάφοροι τρόποι ενηµέρωσης. Οι ενέργειες που προβλέπονται είναι:
• ∆ηµιουργία Σχεδίου Ενηµέρωσης Έργου
• Ιστοσελίδα και Κοινωνικά ∆ίκτυα (Facebook, Twitter, YouTube)
• Ηλεκτρονικές περιοδικές εκδόσεις (e-newsletter)
• Φυλλάδιο και βίντεο-ντοκιµαντέρ
• Υλικό για τον τύπο και αφίσα
• Συνεντεύξεις τύπου- ∆ελτία τύπου
• Τοπικές εκδηλώσεις
• Τελικό Συνέδριο στις Βρυξέλλες.
Ο κάθε εταίρος θα συνδράµει µε τις δικές του πληροφορίες στις κοινές δράσεις (π.χ. ιστοσελίδα,
φυλλάδιο, κ.α.) ενώ θα είναι υπεύθυνος για τις δράσεις τοπικού χαρακτήρα.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις νέες δράσεις του ∆ήµου Σερρών αφορά το 2 ο και 4ο πακέτο
εργασίας και αναλυτικότερα περιγράφεται παρακάτω:
Α. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης- συντονισµού – οργάνωσης εκδήλωσης και υπηρεσίες
διατροφής
Αφορά την υποστήριξη του ∆ήµου Σερρών στη διοργάνωση του Τελικού Συνεδρίου (διήµερης
διάρκειας) που θα πραγµατοποιηθεί στις Σέρρες µέσα στον Απρίλιο ή Μάιο 2018 και στο οποίο θα
συµµετάσχουν αντιπροσωπείες από όλους τους εταίρους του δικτύου, τη Γραµµατεία URBACT, το
Εθνικό Σηµείο Επαφής URBACT Ελλάδας - Κύπρου, την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα µέλη της Οµάδας έργου του ∆ήµου και της Τοπικής
Οµάδας Στήριξης αλλά και άλλους τοπικούς φορείς. Η εκδήλωση αυτή στοχεύει στην παρουσίαση
αποτελεσµάτων του δικτύου – παρουσίαση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης (ΟΣ∆) κάθε
εταίρου. Ο Ανάδοχος θα παρέχει υποστήριξη στη διοργάνωση της εκδήλωσης.
Αναλυτικά οι υπηρεσίες υποστήριξης περιγράφονται παρακάτω:
i) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης – συντονισµού – οργάνωσης της εκδήλωσης που θα
πραγµατοποιηθεί στις Σέρρες.
Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει το ∆ήµο Σερρών στη διαµόρφωση του προγράµµατος του διήµερου
Συνεδρίου, θα είναι σε συνεχή επαφή µε το Συντονιστή Εταίρο και τον Ειδικό Εµπειρογνώµονα
καθώς και την εταιρεία EUROTEC ενώ θα έρθει σε επαφή µε δυνητικούς συµµετέχοντες –
οµιλητές. Το πρόγραµµα θα πρέπει να οριστικοποιηθεί 2 βδοµάδες πριν την ηµεροµηνία
διεξαγωγής της συνεδρίου και θα κοινοποιηθεί σε όλους τους συµµετέχοντες. Θα προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες δηµοσιοποίησης του Συνεδρίου, όπως διοργάνωση συνέντευξης Τύπου,
αποστολή ∆ελτίου Τύπου αλλά και παραγωγή αφισών (50 τεµάχια), σε συνεργασία µε τον ∆ήµο
Σερρών.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει, επίσης, να παρέχει χώρο ο οποίος να είναι κατάλληλος για την
πραγµατοποίηση του Συνεδρίου. Ο χώρος αυτός µπορεί να είναι ο ίδιος και για τις 2 µέρες ή
διαφορετικός ανάλογα µε τις ανάγκες και τις οδηγίες του Συντονιστή Εταίρου και τον Ειδικού
Εµπειρογνώµονα. Θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένος και να παρέχει δυνατότητα τόσο
εργασίας µε µορφή διάλεξης όσο και εργασίας σε οµάδες. Ο Ανάδοχος θα έχει την επίβλεψη του
χώρου, θα εξασφαλίσει την παροχή κατάλληλου οπτικοακουστικού εξοπλισµού και την
φωτογράφηση των εργασιών.
Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται να λειτουργήσει γραµµατεία υποδοχής η οποία θα εγγράφει τους
συµµετέχοντες και θα διανέµει φακέλους (folders) µε την αναλυτική ατζέντα της εκδήλωσης,
στυλό, λευκές σελίδες σηµειώσεων. Η παραγωγή των folder αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου,
ενώ ο αριθµός τους πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 50 τεµάχια.
Επίσης, ο Ανάδοχος θα κάνει έρευνα αγοράς για την εύρεση της καλύτερης τιµής σε δωµάτια
ξενοδοχείου-ων, ώστε να µείνουν οι συµµετέχοντες των υπολοίπων εταίρων του δικτύου και των
εκπροσώπων του Εθνικού Σηµείου Επαφής URBACT Ελλάδας – Κύπρου και της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η πληρωµή του δωµατίου αφορά
τους ίδιους τους συµµετέχοντες και δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος όµως θα αναλάβει τη
µεταφορά των συµµετεχόντων από το αεροδρόµιο προς τις Σέρρες και αντίστροφα στην επιστροφή
τους. Επίσης θα αναλάβει τη µεταφορά και ξενάγηση τους στο οχυρό Ρούπελ ή σε κάποιον άλλο
προορισµό παρόµοιου ενδιαφέροντος και ανάλογης απόστασης, που θα προταθεί από τα µέλη της
ΤΟΣ.
Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε όλη την διάρκεια του διήµερης εκδήλωσης και να
είναι υπεύθυνος της γενικότερης οργάνωσής της.
ii) Υπηρεσίες ∆ιατροφής κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πραγµατοποιηθεί στις Σέρρες.
Παράθεση 4 γευµάτων (2 γεύµατα και 2 δείπνα) για 50 συµµετέχοντες (ανά γεύµα) κατά τη
διάρκεια της διήµερης Εκδήλωσης. Επίσης, και τις 2 ηµέρες το πρωί θα παρατεθεί καφές µε
κεράσµατα για 50 άτοµα.
Προδιαγραφές για την παράθεση γεύµατος- δείπνου:

Τα εστιατόρια – ταβέρνες θα πρέπει να παράσχουν πλήρες µενού για τους καλεσµένους:
- ψωµί ανά άτοµο
- ένα ορεκτικό ανά καλεσµένο ή ποικιλία ορεκτικών ανά τετράδα καλεσµένων
- µια σαλάτα ανά δύο καλεσµένους ή ποικιλία σαλατικών ανά τετράδα καλεσµένων
- τέσσερις επιλογές κυρίως πιάτου ανά καλεσµένο,
- ένα γλυκό ανά καλεσµένο ή ποικιλία γλυκών ανά τετράδα καλεσµένων,
- δύο επιλογές σε λευκό ή κόκκινο κρασί (350ml ανά καλεσµένο),
- εµφιαλωµένο νερό, ανθρακούχο νερό και αναψυκτικά
Στα πλαίσια προώθησης της τοπικής γαστρονοµίας, απαραίτητα θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται
γεύµατα µε τοπικά εδέσµατα σε ποσοστό 50% ενώ θα πρέπει να εξασφαλισθεί και η συνεργασία
και προµήθεια υλικών από προµηθευτές τοπικών προϊόντων (τροφίµων και ποτών).
Προδιαγραφές για παράθεση καφέ
Παράθεση καφέ µε παραδοσιακά γλυκίσµατα, χυµοί, νερό στους χώρους συνάντησης
Β. Υπηρεσίες διαφήµισης (Παραγωγή µικρού µήκους ταινία)

Αφορά την υποστήριξη στις ενέργειες προώθησης και ενηµέρωσης των δράσεων και
αποτελεσµάτων του δικτύου, όπως αυτές περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα. Συγκεκριµένα
ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του συγκεκριµένου Πακέτου Εργασίας, θα δηµιουργήσει ένα βίντεο µε τις
δράσεις του ∆ήµου Σερρών, στο πλαίσιο του δικτύου MAPS (συναντήσεις Τοπικής Οµάδας,
συµµετοχή στα ∆ιακρατικά Εργαστήρια, συνέντευξη τύπου, τοπικές εκδηλώσεις). Το βίντεο θα έχει
δύο εκδοχές, µία σύντοµη (διάρκειας 5 λεπτών) και µία αναλυτική (διάρκειας 15 λεπτών). Θα
πληροί συγκεκριµένες προδιαγραφές και οι λήψεις πρέπει να επικεντρωθούν στα θέµατα τα οποία
αναλύονται παρακάτω. Πρόκειται για µία µικρού µήκους ταινία στο πλαίσιο της επικοινωνίας –
διάδοσης του δικτύου και των αποτελεσµάτων του. Κάθε εταίρος θα αναπτύξει το δικό του τµήµα
της ταινίας και στο τέλος θα χρησιµοποιηθεί όλο αυτό το υλικό για την παραγωγή του συνολικού
βίντεο του δικτύου MAPS. Προκειµένου να υποστηριχθεί αυτό, θα οριστεί ένας υπεύθυνος για την
ανάπτυξη των τεχνικών χαρακτηριστικών και των προδιαγραφών (τύπος των λήψεων, την ποιότητα
του ήχου κλπ). Αυτό το άτοµο θα είναι επίσης υπεύθυνο για την τελική ανάπτυξη του βίντεο.
Τεχνικές προδιαγραφές βίντεο (όπως εδόθησαν από το Συντονιστή Εταίρο, ∆ήµο Piacenza)
Οι λήψεις της ταινίας πρέπει να πραγµατοποιηθούν χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες τεχνικές
προδιαγραφές:
Λήψη Full HD σε µορφή 16: 9 πλήρους πλαισίου (full frame)
πλάτος 1920 / ύψος 1080
Ρυθµός πλαισίου (Frame rate) / 60 - / 50 - / 30
Για αργή κίνηση σε µεταγενέστερη παραγωγή, χρησιµοποιείται ένας ελάχιστος ρυθµός πλαισίου
(Frame rate) 60, 80 ή 120 κατά τη διάρκεια των λήψεων.
Ρύθµιση της τελικής έκδοσης των λήψεων ως:
Μορφή βίντεο MP4 Sony tablet 1080 p (πλάτος 1920, ύψος 1080)
Αναλογία διαστάσεων pixel 1.000 (square)
Ρυθµός πλαισίου (Frame rate) 25.000 pal - 1920x1080 progressive
Μορφή Pixel 8-bit
Ποιότητα αποτύπωσης πλήρους ανάλυσης – καλύτερη (best)
Μέγεθος πλαισίου HD 1080
Μέσος όρος (bps) 16.000.000
Ήχος 192 Kbps
48.000 Hz
Προτείνεται να χρησιµοποιηθεί ένα εξωτερικό µικρόφωνο συνδεδεµένο σε µια ξεχωριστή συσκευή
για την εγγραφή και, στη συνέχεια, να γίνει το sicro ανάµεσα στις εικόνες και τους ήχους. Εάν δεν
είναι δυνατό, να χρησιµοποιηθεί ένα µικρόφωνο συνδεδεµένο στην κάµερα.
Θεµατολογία-περιεχόµενο βίντεο
1. Εικόνες που σχετίζονται µε την πόλη, σηµαντικά µέρη, ανθρώπους, δραστηριότητες, στην
πραγµατικότητα, εικόνες που θα δώσουν την αίσθηση της ζωής στην πόλη.
2. Εικόνες που σχετίζονται µε τις περιοχές του έργου δηλαδή τα πρώην στρατόπεδα Παπαλουκά
και Εµµανουήλ Παππά
3. Συνεντεύξεις µε εκπροσώπους της δηµοτικής αρχής, τους τοπικούς διαχειριστές, τους
τοπικούς φορείς, τους τοπικούς τεχνικούς, τα µέλη ULG, γενικά, άτοµα που συµµετέχουν στην
ανάπτυξη του IAP, οι οποίοι θα πρέπει να µιλήσουν στα ακόλουθα θέµατα:

α. την πρόκληση που αφορά την επαναχρησιµοποίηση της πρώην στρατιωτικής κληρονοµιάς
β. τα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την ανάπτυξη του έργου
γ. τις λύσεις που υιοθετήθηκαν για την επίλυση των προβληµάτων
δ. τους µηχανισµούς που υιοθετούνται για τη συµµετοχή των φορέων
ε. τα επόµενα βήµατα για την υλοποίηση του έργου
Οι εικόνες των συνεντεύξεων θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε τους ακόλουθους τρόπους:
α. η διαµόρφωση της συνέντευξης µε το µεσαίο πλάνο - MS1 ή µέσο κλείσιµο – MCU2
(medium shot - MS1 or medium close up - MCU2)
β. ως φόντο του πλαισίου προτείνεται αν είναι µέρη της πόλης ή των περιοχών του έργου
γ. να µην υπάρχουν ενοχλήσεις- εµπόδια από το περιβάλλον (π.χ. οδικά σήµατα ή άλλες
σηµάνσεις, ταµπλό διαφήµισης)
δ. στη συνέντευξη θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να εξαλειφθεί ο θόρυβο του περιβάλλοντος,
χρησιµοποιώντας το κατάλληλο µικρόφωνο.
4. Γλώσσα: η γλώσσα των συνεντεύξεων είναι η αγγλική. Αν κάποιος δεν µιλάει αγγλικά, θα
υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά..
5. Για εικόνες της πόλης ή των περιοχών έργου θα πρέπει να υπάρχουν λεζάντες στα αγγλικά
που περιγράφουν αυτό που απεικονίζεται
Οι εικόνες της πόλης, η περιοχή του έργου και οι συνεντεύξεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 15
λεπτά. Αυτό το υλικό θα χρησιµοποιηθεί για τελική έκδοση της ταινίας. Τα αποτελέσµατα θα είναι
δύο:
Α. Σύντοµη ταινία 5 λεπτών, η οποία συνοψίζει το έργο MAPS.
Β. 15λεπτη ταινία που να αναφέρεται η πλήρης εµπειρία του έργου MAPS
Για διευκόλυνση των συµµετεχόντων, επισυνάπτονται οι παραπάνω προδιαγραφές και στην
αγγλική γλώσσα.

Προθεσµία για την ολοκλήρωση του βίντεο
Όλο το υλικό (εικόνες της πόλης, περιοχή έργου και συνεντεύξεις) πρέπει να παραδοθεί το
αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Γ. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Α. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης- συντονισµού – οργάνωσης εκδήλωσης και υπηρεσίες
διατροφής

i) Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης – συντονισµού – οργάνωσης της εκδήλωσης που θα
πραγµατοποιηθεί στις Σέρρες.
Πρόγραµµα (ατζέντα) διήµερης εκδήλωσης
Αποδεικτικά ενηµέρωσης – δηµοσιοποίησης: ∆ελτίο Τύπου, φωτογραφίες συνέντευξης, αφίσα
Αποδεικτικά εκδήλωσης : φωτογραφίες, υπόδειγµα folder, λίστα συµµετεχόντων
∆ελτία κίνησης των συµµετεχόντων για τη διαδροµή Θεσσαλονίκη- Σέρρες- Θεσσαλονίκη
∆ελτίο κίνησης για τη µετακίνηση στο Ρούπελ ή σε άλλο προορισµό
ii) Υπηρεσίες ∆ιατροφής κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πραγµατοποιηθεί στις Σέρρες.
Φωτογραφίες και λίστα συµµετεχόντων
Β. Υπηρεσίες διαφήµισης (Παραγωγή µικρού µήκους ταινία)
∆ύο εκδοχές του βίντεο µε όλες τις δράσεις του ∆ήµου Σερρών:
Α. Σύντοµη ταινία 5 λεπτών, η οποία συνοψίζει το έργο MAPS.
Β. 15λεπτη ταινία που να αναφέρεται η πλήρης εµπειρία του έργου MAPS

Σέρρες 24/01/2018

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

