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Α.Π.  8970/15 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ.ΔΙΑΚ: 06/2015) 

 

Η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ» 

διακηρύσσει 

 

Πρόχειρο Διαγωνισμό για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιώνγια την παραγωγή 

Οπτικοακουστικού Υλικού στο Ελληνικό Περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής 

συμμετοχής στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015, η οποία θα διεξαχθεί στο Μιλάνο από 

01-05-2015 έως 31-10-201, συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού ποσού εξήντα χιλιάδων 

ευρώ (60.000,00 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%) και εφόσον αυτός απαιτείται, με 

κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από τεχνικό-οικονομική άποψη προσφορά. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παραγωγή του Οπτικοακουστικού 

Υλικού που θα πλαισιώνει το Ελληνικό Περίπτερο, στο πλαίσιο της Ελληνικής συμμετοχής 

στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015, η οποία θα διεξαχθεί στο Μιλάνο από 01-05-2015 έως 

31-10-2015. Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, οι παραγωγές χωρίζονται σε τρείς βασικές 

ενότητες: 

1. Προγραμματισμός διαδραστικού τραπεζιού 

2. Παραγωγή εικαστικής και ηχητικής εγκατάστασης έκθεσης φυσικών αντικειμένων 

παραγωγής του παρελθόντος με χρήση videomapping και soundscapes για 

παραγωγική διαδικασία αγροτικής και θαλάσσιας παραγωγής  

3. Παραγωγή προβολών για παραγωγική διαδικασία αγροτικής και θαλάσσιας 

παραγωγής 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

Α. Το τμήμα του Έργου που αφορά στον προγραμματισμό και την εγκατάσταση της 

εφαρμογής του διαδραστικού τραπεζιού, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 

10/04/2015 και ώρα 18.00 μ.μ.  

 

Β. Το Τμήμα του Έργου που αφορά στην εικαστική και ηχητική εγκατάσταση έκθεσης 

φυσικών αντικειμένων παραγωγής του παρελθόντος με χρήση video mapping και 

soundscapes για παραγωγική διαδικασία αγροτικής και θαλάσσιας παραγωγής, θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί έως τις 15/04/2015 και ώρα 18.00 μ.μ.  

 

Γ. Το Τμήμα του Έργου που αφορά στην δημιουργία της προβολής για παραγωγική 

διαδικασία αγροτικής και θαλάσσιας παραγωγής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 

15/04/2015 και ώρα 18.00 μ.μ. 

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική 

Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», Βασιλ. Σοφίας 109, 11521 Αθήνα, στο 

Ισόγειο, το αργότερο μέχρι 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00. Οι προσφορές 

πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, αυτοπροσώπως ή με ειδικό προς τούτο εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς. 

 



Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρείας 

(Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας αρ. 109, 11521 Αθήνα), την 2
η
 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 14:00, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: 

 

Η περίληψη και το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

Αρχής, http://www.enterprisegreece.gov.gr.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο 

της διακήρυξης  από την Αναθέτουσα Αρχή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση 

h.alisandratou@enterprisegreece.gov.gr, έως και δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕ.» 

 

 

 

 

Γεώργιος Φιλιόπουλος                                                                                     Στέφανος Ησαΐας 

Εντεταλμένος Σύμβουλος                                                                         Διευθύνων Σύμβουλος

       


