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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟΤ ΠΟΣ 

ΣΗ 15
Η 

 ∆ΙΔΘΝΟΤ ΔΚΘΔΗ ΒΙΒΛΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 03-06 ΜΑΪΟΤ 2018  
 

 

Α. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

Η Γηεζλήο Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο εγθαηληάζηεθε ην Μάην ηνπ 2004 ζέηνληαο σο ζηόρν λα 

εληάμεη ηελ Διιάδα ζην ράξηε ησλ δηεζλώλ εθζέζεσλ βηβιίνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν θνκβηθό 

άμνλα πνιηηηζηηθώλ θαη εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ ζην ρώξν ηεο παγθόζκηαο εθδνηηθήο παξαγσγήο. Η 

έθζεζε, πνπ δηαξθεί ηέζζεξηο εκέξεο θαη δηνξγαλώλεηαη από ην Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ,  είλαη ην 

πην ζεκαληηθό εηήζην ξαληεβνύ γηα ην βηβιίν. πγθεληξώλεη εθαηνληάδεο εθδόηεο, ζπγγξαθείο, 

κεηαθξαζηέο,  ινγνηερληθνύο πξάθηνξεο,  δεκνζηνγξάθνπο, βηβιηνπώιεο, βηβιηνζεθνλόκνπο,  ηδξύκαηα, 

θνξείο θαη νξγαληζκνύο γηα ην βηβιίν από ηελ Διιάδα, ηα Βαιθάληα, ηε ∆πηηθή Δπξώπε, ηε 

Ννηηναλαηνιηθή Μεζόγεην θαη από όιν ηνλ θόζκν. Η Έθζεζε θαηαηάζζεηαη πιένλ ζηνπο θνξπθαίνπο 

πνιηηηζηηθνύο ζεζκνύο ηεο ρώξαο θαζώο ην θνηλό ηεο μεπεξλά ηηο 55.000 από ηε Θεζζαινλίθε αιιά θαη 

από όιε ηελ Διιάδα. 

 

Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ζηε δεκηνπξγία ξαδηνθσληθνύ θαη ηειενπηηθνύ ζπνη δηάξθεηαο 29΄΄ 

(είθνζη ελλέα δεπηεξνιέπησλ) γηα ηε 15
ε
 Γηεζλή Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο από 

ζθελνζέηε/παξαγσγό γηα κεηάδνζε ζηελ ηειεόξαζε θαη ην ξαδηόθσλν σο θνηλσληθό κήλπκα. Ο 

ζρεδηαζκόο ηνπ ζπνη ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιεληθό Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ θαη ιακβάλνληαο ππόςε 

ηηο εηδηθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη ηα αθηεξώκαηα θαζώο θαη ην γξαθηζηηθό ζρεδηαζκό πνπ νξίδνπλ ην 

ραξαθηήξα ηεο θεηηλήο δηνξγάλσζεο. 
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Σν ηειενπηηθό ζπνη ζα ζπκπεξηιακβάλεη εηθόλα, κνπζηθή ππόθξνπζε θαη ζπηθάδ (κε έγθξηζε από ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή), ελώ γηα ην ξαδηνθσληθό ζπνη ζα πξνζαξκνζηεί ην ερεηηθό πεξηερόκελν ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζπνη. 

 

ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα είλαη ππνρξεσηηθή ε εκθάληζε ησλ ινγνηύπσλ ησλ δηνξγαλσηώλ θαη ηνπ 

ΔΠΑ, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο, ηνπο νπνίνπο νθείιεη λα ζεβαζηεί ν Αλάδνρνο. 

 

Η παξαγσγή ηνπ ζπνη από ηνλ Αλάδνρν ζα νινθιεξσζεί κέζα ζε κηα εβδνκάδα από ηελ αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο, ε νπνία αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 16.04.2018. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

νινθιεξώλεη έγθαηξα θάζε επηκέξνπο εξγαζία πνπ εκπίπηεη ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, είηε λα ελεκεξώλεη 

έγθαηξα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απξόζθνπηε 

πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. 

 

Σα Παξαδνηέα ηνπ Αλαδόρνπ πεξηιακβάλνπλ: 

- Σειενπηηθό πνη 

- Ραδηνθσληθό πνη 

 

 

Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Βαζηθό θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο απνηειεί ε ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηεο 

πξνηεηλόκελεο Οκάδαο ηνπ ζηελ παξαγσγή θαη ζθελνζεζία ηειενπηηθώλ θαη ξαδηνθσληθώλ ζπνη, ηα 

νπνία λα αθνξνύλ εηδηθόηεξα ζηελ πξνβνιή κεγάισλ πνιηηηζηηθώλ γεγνλόησλ (πνιηηηζηηθώλ θεζηηβάι, 

θαιιηηερληθώλ δξώκελσλ θ.ά.). 

 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ ζα αλέιζεη ζε 4.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. ηελ ακνηβή ηνπ 

Αλαδόρνπ πεξηιακβάλνληαη όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ ζπνη (studio, εζνπνηνί, ζθελνζεζία, 

κνληάδ, αλαιώζηκα θ.ιπ.). 

 

 

Γ. ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

13/04/2018, ώξα 15:00. 

 

 

 

O Πρόεδρος ηοσ Γ.. ηοσ Δλληνικού Ιδρύμαηος Πολιηιζμού 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΟΤΚΑΛΑ 


