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  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
              ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ “CURATOR” ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ 17Η ΔΙΕΘΝΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑΣ 2020 

 

Προοίμιο: 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου αναλαμβάνει κάθε δύο χρόνια τη διοργάνωση για τη συμμετοχή των 

Κύπριων Αρχιτεκτόνων στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού αναθέτουν στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου τη διοργάνωση της Κυπριακής συμμετοχής, της οποίας 

είναι ο κύριος χορηγός. Για το 2020, η 17
η
 Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής διεξάγεται από τις 29 Αυγούστου έως τις 29 

Νοεμβρίου με θεματολογία “How will we live together?” σε επιμέλεια του αρχιτέκτονα Hashim Sarkis  

 
Την ευθύνη επιλογής του Επιμελητή έχει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ο Επιμελητής θα επιλεγεί κατόπιν 

αξιολόγησης από Ειδική Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη ότι, θα κληθούν να ακολουθήσουν ένα 

απαιτητικό χρονοδιάγραμμα, τόσο κατά την υποβολή της παρούσας Δήλωσης Ενδιαφέροντος, όσο και κατά την 

υλοποίηση της πρότασής τους, σε περίπτωση επιλογής.  

1. Ιστορικό Κυπριακής Συμμετοχής 

Η Κύπρος συμμετείχε στην Μπιενάλε Βενετίας επτά (7) φορές ως ακολούθως:  
 

1η. Συμμετοχή 2006 ∙ Διαπερατά Όρια, Η πράσινη γραμμή της Λευκωσίας. 
Αναθέτης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Επίτροπος: Πέτρος Δυμιώτης)  
Επιμελητές: Μόρφω Παπανικολάου, Ρένα Σακελλαρίδου, Μέμος Φιλιππίδης.  

 
2η. Συμμετοχή 2008 ∙ Relax in Cyprus  
Αναθέτης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Επίτροπος: Πέτρος Δυμιώτης) 
Επιμελητής: Peter Cook με βοηθούς τον Μάριο Χριστοδουλίδη και Dickon Irwin.  

 
3η. Συμμετοχή 2010 ∙ Encounters: A Walking Movie. 
Αναθέτης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Επίτροπος: Πέτρος Δυμιώτης) 
Επιμελητής: Χρίστος Χατζηχρίστου με βοηθό τον Αιμίλιο Μιχαήλ. 

 
4η. Συμμετοχή 2012 ∙ REVISIT – Customizing Tourism 
Αναθέτης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Επίτροπος: Πέτρος Δυμιώτης) 
Επιμελητής: Χάρης Χριστοδούλου και Σπύρος Σπύρου 
 
5

η
 Συμμετοχή 2014 ∙ Anatomy of the Wallpaper 

Αναθέτης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Επίτροπος: Πέτρος Δυμιώτης) 
Επιμελητές: Μιχάλης Χατζηστυλλής και Στέφανος Ρώιμπας 
 
6

η
. Συμμετοχή 2016 ∙ Contested Fronts: Commoning Practices for Conflict Transformation 

Αναθέτης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Επίτροπος: Πέτρος Δυμιώτης) 
Επιμελητής: Σωκράτης Στρατής 
 
7

η 
Συμμετοχή 2018 ∙ I Am Where You Are 

Αναθέτης: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Επίτροπος: Πέτρος Δυμιώτης) 
Επιμελητές: Βερόνικα Αντωνίου, Γιώργος Χατζηχρίστου, Alessandra Swiny 
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2. Ο ρόλος του Επιμελητή “Curator” 

Ο ρόλος του Επιμελητή είναι να οργανώσει τη συμμετοχή και το περιεχόμενο της Κυπριακής συμμετοχής στην έκθεση 

από το επίπεδο της κεντρικής ιδέας (concept), μέχρι τα τελικά στάδια υλοποίησής της. Έχει την ευθύνη να προτείνει το 

ειδικό θέμα της έκθεσης, να συντάξει λεπτομερές σχέδιο υλοποίησής και να οργανώσει μια ομάδα υποστήριξης που να 

έχει την εμπειρία και την τεχνική ικανότητα να φέρει το έργο εις πέρας με αρτιότητα, σύμφωνα με τα όσα έχει δεσμευτεί να 

πράξει κατά τη φάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

 

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος: για τη διαχείριση των τεχνικών εργασιών - κατασκευών, τη διαχείριση του 

προϋπολογισμού, την οργάνωση και διαχείριση του χώρου που διατίθεται για την Κυπριακή συμμετοχή, για θέματα 

προβολής τύπου και μέσων ενημέρωσης, την επικοινωνία και συνεννόηση με την Αρχή Διοργάνωσης της Μπιενάλε και 

τέλος τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη όλων των πιο πάνω. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει την 

ευθύνη επιλογής / διορισμού για τον επί τόπου Συντονιστή στη Βενετία.    

3. Θεματολογία και Έκθεση 

Ο Επιμελητής θα πρέπει να δώσει έμφαση στην απόλυτη οικονομία των μέσων και στο ειδικό θέμα της Μπιενάλε 2020  

“How will we live together?” σε επιμέλεια του αρχιτέκτονα Hashim Sarkis. Περισσότερες πληροφορίες για τη θεματολογία 

ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Μπιενάλε: https://www.labiennale.org/en/architecture/2020 

Πληροφορίες (και για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη) για τη συμμετοχή της Κύπρου στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής η 

ενημέρωση θα παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου www.architecture.org.cy Περαιτέρω 

στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου θα προβάλλεται η πορεία εξέλιξης και παραγωγής της Κυπριακής 

συμμετοχής στην Μπιενάλε, υλικό το οποίο, θα διατίθεται από τον Επιμελητή στη γραμματεία.   

 

O χώρος που έχει επιλεγεί για να φιλοξενηθεί το Κυπριακό περίπτερο είναι το Associazione Culturale Spiazzi, που 

βρίσκεται πολύ κοντά στο Corderie dell' Arsenale και στην κύρια διαδρομή που οδηγεί στους επίσημους χώρους της 

διοργάνωσης. Επισυνάπτονται ενδεικτικά σχέδια του χώρου. Περαιτέρω υλικό ένδειξης του χώρου θα εξασφαλισθεί και θα 

δημοσιευθεί άμεσα. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο προκύψει αλλαγή χώρου φιλοξενίας του Κυπριακού 

περιπτέρου ο Επιμελητής θα έχει την υποχρέωση αναπροσαρμογής της πρότασης του στα νέα δεδομένα. 

 

4. Προϋπολογισμός 

Ο ενδεικτικός πίνακας συνολικών δαπανών ως αυτός εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι 

€110.000 (εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ) και αναλύεται σε συνοπτικό πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  

 

5. Στάδια επιλογής  Επιμελητή 

Τα στάδια επιλογής είναι δύο: 

1
ο
 στάδιο: Υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων 

2
ο
 στάδιο: Πρόσκληση σε συνέντευξη από την Οργανωτική Επιτροπή Μπιενάλε 2020 

 

6. Επιτροπή Επιλογής 

Υπεύθυνη για την επιλογή του Επιμελητή θα είναι η “Επιτροπή Οργάνωσης Κυπριακής Συμμετοχής στην Μπιενάλε 

Αρχιτεκτονικής 2020”, η οποία θα ανακοινωθεί από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου άμεσα. Η Επιτροπή, μετά την 

επιλογή του Επιμελητή, θα πρέπει να ενημερώνεται για την εξέλιξη και παραγωγή της πρότασης σύμφωνα με τις ανάγκες 

του Επιμελητή και με τα κριτήρια και στόχους της συμμετοχής της Κύπρου στην Μπιενάλε. Θα υποστηρίζει ακόμη την 

οργάνωση της συμμετοχής από την Κύπρο ή και τη Βενετία και θα είναι υπεύθυνη για τη διάθεση και προβολή της 

έκθεσης της Κυπριακής συμμετοχής μετά το πέρας της Μπιενάλε στην Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού.  

 

Επίσης, η Επιτροπή θα εκφέρει άποψη σε θέματα προώθησης, δημοσίων σχέσεων και συντονισμού με άλλα γεγονότα 

κατά την διάρκεια της Μπιενάλε, ενώ θα ελέγχει και τις ανακοινώσεις τύπου, οι οποίες θα γίνονται μόνο μετά από σχετική 

έγκριση. Η Επιτροπή θα αποτελείται από μέλη, τα οποία θα εκπροσωπούν τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου εθελοντικά 

και ανιδιοτελώς για συμβουλευτικούς λόγους, χωρίς κανένα όφελος. Τις οποιεσδήποτε νομικές ή οικονομικές 

υποχρεώσεις προς τον επιτυχόντα Επιμελητή τις έχει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου.   
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7. Οικονομική Διαχείριση 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα καταβάλλει σταδιακά, συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, στον Σύλλογο 

Αρχιτεκτόνων Κύπρου, βάσει της προόδου υλοποίησης της συμμετοχής στην Μπιενάλε. Τα χρηματικά ποσά θα 

διατίθενται από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου στον Επιμελητή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη ορθής διαχείρισης για 

την οργάνωση και παραγωγή της επιμελητικής του πρότασης, συμπεριλαμβανομένου και της αμοιβής του. Ο Επιμελητής 

έχει την ευθύνη, για κάθε χρηματική δόση που θα λαμβάνει, να διατηρεί αναλυτική οικονομική κατάσταση που να 

τεκμηριώνει την πραγματοποίηση των δαπανών. Η εκταμίευση της τελευταίας δόσης της οικονομικής συνεισφοράς από το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα είναι δυνατή εφόσον, υποβληθεί από τον Επιμελητή οικονομικός απολογισμός με 

τα απαραίτητα παραστατικά (αποδείξεις πληρωμής, τιμολόγια κ.ο.κ), ο οποίος θα πρέπει να πιστοποιείται για την 

ορθότητα του, από εγκεκριμένο λογιστή.    

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

8. 1ο Στάδιο – Ανοικτή πρόσκληση 

8.1. Τι είναι ο όρος Επιμελητής “Curator” 

Η λατινική λέξη “Curator” χρησιμοποιείται άτυπα σε αυτή την πρόσκληση για να περιγράψει αυτόν που θα συντάξει και θα 

υλοποιήσει την πρόταση της συμμετοχής της Κύπρου στην Μπιενάλε. Οι προτάσεις μπορούν να προέρχονται από 

μεμονωμένα πρόσωπα ή Οργανισμούς και θα πρέπει να προσδιορίζεται ένα άτομο ως ο Συντονιστής και ο κατά νόμο 

υπεύθυνος για την υλοποίηση της πρότασης.  

 
Ο Επιμελητής “Curator” (ή/και η ομάδα που τον πλαισιώνει) θα πρέπει να αποδείξει στην Επιτροπή την ικανότητα του να 

αναπτύξει και να υλοποιήσει την πρόταση του με βάση τις δυνατότητες, τις κατευθύνσεις και τις δεσμεύσεις της Μπιενάλε. 

O Επιμελητής για την Κυπριακή συμμετοχή θα επιλεγεί με βάση την άποψη και την πρωτοτυπία της πρότασης, καθώς και 

την επάρκεια του να οργανώσει και υλοποιήσει την προτεινόμενη εγκατάσταση.  

8.2. Κριτήρια Επιλογής 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, ή ομάδες Αρχιτεκτόνων ή Οργανισμούς που έχουν σχέση με το 

αντικείμενο που έχουν ως βάση την Κύπρο ή έχουν αποδεδειγμένη και μακροχρόνια σχέση με τον τόπο, ανεξάρτητα από 

την εθνικότητά τους. Είναι επιθυμητό οι ενδιαφερόμενοι να έχουν εμπειρία στη διαχείριση και διοργάνωση γεγονότων με 

πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα (διοργάνωση αρχιτεκτονικών εκθέσεων, καλλιτεχνικών εκθέσεων και 

εγκαταστάσεων, συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α.).  

 

Ειδικότερα θα εκτιμηθεί η εμπειρία υποψηφίων στα ακόλουθα:    

 Να έχουν εμπλακεί σε διοργάνωση – συμμετοχή δράσεων αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. 

 Να γνωρίζουν εις βάθος τις τρέχουσες τάσεις της διεθνούς αρχιτεκτονικής. 

 Να γνωρίζουν εις βάθος την αρχιτεκτονική πραγματικότητα στη Κύπρο, τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις του 

τόπου.  

 Να έχουν εμπειρία στην οργάνωση εκθέσεων. 

 Να έχουν εμπειρία στη διαχείριση έργων, στη διαχείριση προϋπολογισμού, και στη διοικητική υποστήριξη έργου. 

 Να έχουν εμπειρία και ικανότητα στη γραπτή περιγραφή και τεκμηρίωση του αρχιτεκτονικού έργου καθώς και στις 

διαδικασίες παρουσίασης έκδοσης και δημοσίευσης. 

 Επιθυμητή είναι η εμπειρία συνεργασίας με ευρωπαϊκά ή διεθνή φόρουμ αρχιτεκτονικής. 

8.3. Ζητούμενα 1
ου

 Σταδίου επιλογής 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, σε τρία (3) αντίτυπα (σε ψηφιακή μορφή 

τα αρχεία σε μορφή pdf / jpeg σε resolution 300 pixels τουλάχιστον) τα ακόλουθα: 

 

1. Τρεις (3) σελίδες Α3 που να περιέχουν τις ακόλουθες περιγραφές: 

• Κεντρικής ιδέας (concept) της πρότασης  

• Υλικά μέσα και άτομα / ειδικότητες που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της ιδέας 

• Στάδια και μέθοδοι υλοποίησης / κατασκευής της πρότασης 

• Ενδεικτικές εικόνες της πρότασης και προκαταρτικό διάγραμμα κάτοψης του χώρου έκθεσης υπό κλίμακα. 

• Τεκμηρίωση της σχέσης της πρότασης, τόσο με το θέμα της Μπιενάλε, όσο και με την κυπριακή 

πραγματικότητα. 



4 

 

2. Παράρτημα σε σελίδες Α4 που να περιλαμβάνει: 

• Προκαταρκτικό προϋπολογισμό. 

• Το / τα βιογραφικό/ά του Επιμελητή και των συνεργατών του (αν υπάρχουν). Κάθε βιογραφικό να απαντά στα 

κριτήρια του 8.2. Το βιογραφικό του Επιμελητή να μην υπερβαίνει τις τρεις (3) σελίδες, εκ των οποίων η μία 

να συμπεριλαμβάνει αντιπροσωπευτικές εργασίες του που να υποστηρίζουν τα κριτήρια επιλογής. Τα 

βιογραφικά των συνεργατών του δεν θα υπερβαίνουν τις δύο (2) σελίδες. Για σκοπούς αξιολόγησης της 

εμπειρίας του Επιμελητή στο 1
ο
 στάδιο τα βιογραφικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πέντε (5) για κάθε 

πρόταση. 

 

Η πρόταση θα πρέπει: 

• Να προάγει την αρχιτεκτονική σκέψη αναφορικά με την κυπριακή και διεθνή πραγματικότητα, 

• Να έχει βάθος και ερευνητική / κριτική διάσταση, 

• Να εκφράζει δυναμισμό, πρωτοτυπία και διαδραστικότητα. 

• Να παρέχει μια ιδιαίτερη και συναρπαστική χωρική εμπειρία, τόσο για το κυπριακό, όσο και για το διεθνές 

κοινό. 

8.4. Όροι και προϋποθέσεις 

 Ο Επιμελητής θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση ένα (1) ή μέχρι δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ενώ μπορεί να 

υποστηρίζεται από συνεργάτες / ομάδα υποστήριξης. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα αξιολογούνται 

ανά πρόταση δε μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5). 

 Ο Επιμελητής έχει την τελεσίδικη δικαιοδοσία να καθορίσει το τελικό περιεχόμενο της Κυπριακής συμμετοχής 

δεσμευόμενος μόνο από την πρόταση που υπέβαλε και το συμφωνητικό έγγραφο που θα υπογράψει με τον 

Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, όπως ορίζεται πιο κάτω. 

 Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, ή ομάδες Αρχιτεκτόνων ή Οργανισμούς που έχουν σχέση 

με το αντικείμενο και έχουν ως βάση την Κύπρο ή έχουν αποδεδειγμένη και μακροχρόνια σχέση με τον τόπο, 

ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.  

 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν δεν θα επιστραφούν. 

 Δεν καταβάλλεται, ούτε αποδίδεται οποιοδήποτε ποσό σε κανένα στάδιο της επιλογής. 

 Η Επιτροπή επιλογής έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους επιλεγέντες και το κοινό ως προς το σκεπτικό της 

επιλογής.   

 Ο επιλεγμένος Επιμελητής θα κληθεί να υπογράψει συμφωνητικό έγγραφο με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου.   

 Εάν ο Επιμελητής δεν ανταποκριθεί στα συμφωνηθέντα, τότε θα αναλάβει καθήκοντα Επιμελητή η Επιτροπή 

επιλογής, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε ο Επιμελητής.  

 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με τον Επιμελητή η αμοιβή του θα είναι ανάλογη ως προς το στάδιο 

των υπηρεσιών που θα έχει παραχωρήσει.    

 Η Επιτροπή θα διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει καμία πρόταση ή μπορεί να εισηγηθεί εναλλακτική σύνθεση 

ομάδας Επιμελητών εφόσον χρειαστεί.  

 

8.5. Δεύτερο Στάδιο - Συνέντευξη 

Η Επιτροπή Επιλογής θα καταρτίσει κατάλογο υποψηφίων του 1
ου

 Σταδίου, οι οποίοι θα κληθούν σε συνέντευξη. Μετά τη 

συνέντευξη η Επιτροπή θα ανακοινώσει την επιλεγείσα πρόταση καθώς και την επιλαχούσα πρόταση 
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9. Παράδοση Προτάσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν τις προτάσεις τους σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων Κύπρου την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020 μεταξύ των ωρών: 08:30 έως 15:30. Σε περίπτωση παράδοσης 

φακέλου, μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικής μεταφορικής εταιρείας είναι ευθύνη του αποστολέα η εμπρόθεσμη υποβολή του. 

 

 

Διεύθυνση: Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

  Στασικράτους 24, γραφεία 201 - 202, 1065 Λευκωσία 

  Τηλ. 22672887 ∙ 22660510 

  email: info@architecture.org.cy  

  www.architecture.org.cy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@architecture.org.cy


6 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
 

 

Α/Α 

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

01.   Προκήρυξη Διαγωνισμού 06 Μαρτίου 

02.   Υποβολή προτάσεων υποψηφίων   31 Μαρτίου 

03.   Συνέντευξη υποψηφίων Επιμελητών 02-03 Απριλίου 

04.   Επιλογή Επιμελητή από την Οργανωτική Επιτροπή | Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 03 Απριλίου 

05.   Παράδοση κειμένων Επιμελητή στην Αρχή Διοργάνωσης της Μπιενάλε 13 Απριλίου 

06.   Αποστολή εκθεμάτων της Κυπριακής συμμετοχής στη Βενετία - 

07.   Στήσιμο Κυπριακού περιπτέρου στη Βενετία - 

08.   Εγκαίνια περιπτέρου - 

09.   Έναρξη Μπιενάλε   29 Αυγούστου 

10.   Ολοκλήρωση της Μπιενάλε και επιστροφή των εκθεμάτων στην Κύπρο 29 Νοεμβρίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας συνολικών δαπανών ως αυτός διατέθηκε στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την οργάνωση και διεκπεραίωση της Κυπριακής συμμετοχής στη 17

η
 Διεθνή 

Έκθεση Αρχιτεκτονικής της Μπιενάλε Βενετίας.  
 
 

 Κατηγορία Δαπάνης Ποσά € 
1. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πρότασης 

Καλλιτεχνική παραγωγή 
Συσκευασία / μεταφορά / ασφάλιση εκθεμάτων 
Εγκατάσταση και απεγκατάσταση έκθεσης 

 35.000 

2. Μίσθωση Εκθεσιακού Χώρου 
Ενοίκιο 
Λειτουργικά έξοδα (ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση) 
Φύλαξη 
Περιοδική καθαριότητα 

 
- 

- 

3. Αμοιβή Επιμελητών 
Εκπόνηση σκεπτικού, διαμόρφωση και υλοποίηση πρότασης 
Κείμενα για κατάλογο 

 10.000 

4. Αμοιβή Βοηθού Επιτρόπου με έδρα στη Βενετία  - 
5. Παραγωγή Έκδοσης (σχεδιασμός, εκτύπωση κλπ)  7.500 
6. Διαφήμιση  1.500 
7. Γενικά Έξοδα 

Τέλη υποβολής ενοικιαστηρίου συμβολαίου βάσει του Ιταλικού Νόμου 
Ετοιμασία αίτησης για λήψη άδειας εκθεσιακού χώρου και τοποθέτησης πανό (καταρτίζεται 
από αδειούχο Αρχιτέκτονα) 
Τέλη αίτησης και χαρτόσημα για λήψη άδειας εκθεσιακού χώρου και τοποθέτηση πανό 
Δημοτικοί φόροι για εγκατάσταση πανό 

 - 

 
                                                                                                                                           ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 
110.000 

 




