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Λαύριο, 10-11-2021 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

«Για την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικής κάλυψης συνεδρίου» 

 

 

Η ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ συμμετέχει στο έργο «Smart by Design and Intelligent by Architecture for 

turbine blade fan and structural components systems» με διακριτικό τίτλο «SMARTFAN» και 

Grant Agreement number: 760779 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του 

συνεδριακού κέντρου του ΤΠΠΛ του ΕΜΠ, το "Smartfan Final Conference on Smart and 

intelligent composite structures for innovative industrial applications". Η συνάντηση των 

εταίρων του έργου, το συνέδριο καθώς και το Workshop για την παρουσίαση της 

εγκατεστημένης στο ΤΠΠΛ πιλοτικής γραμμής του έργου θα διεξαχθούν το χρονικό διάστημα 

από 6 έως 10 Δεκεμβρίου 2021. Στη βάση των ανωτέρω η ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ προσκαλεί τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 

οπτικοακουστικής κάλυψης του ανωτέρω συνεδρίου και δράσεων, σύμφωνα  με τις κάτωθι 

προδιαγραφές - απαιτήσεις:  

 

 Ηχητικό εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει κονσόλα, ενισχυτή, ηχεία, μικρόφωνα 

(τουλάχιστον 3: χειλόφωνο, μικρόφωνο podium, μικρόφωνο χειρός )   

 Έμπειρο προσωπικό χρήσης - λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού 

(ηχολήπτης, βοηθός ηχολήπτη) 

 Εξοπλισμό οπτικής κάλυψης του συνεδρίου (μαγνητοσκόπησης και ζωντανής 

αναμετάδοσης) που θα περιλαμβάνει κονσόλα, κάμερες, TV monitor (τουλάχιστον 3: δύο 

50’’ και ένα 40’’ για τους ομιλητές) 

 Έμπειρο προσωπικό χρήσης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού 

(cameraman) 

 Εξοπλισμός οπτικής προβολής παρουσιάσεων (video projection)  

 

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών 

αρχομένης από την πρώτη επομένη εργάσιμη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας 

πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ (www.ltcp.ntua.gr) ή όπου αλλού κρίνει 
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απαραίτητο ο Διευθυντής αυτής και συγκεκριμένα έως τη δωδεκάτη (12) μεσημβρινή της 

18ης Νοεμβρίου 2021. Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στα e-mail: 

info@ltcp.ntua.gr, asschad@mail.ntua.gr. Ο προσφέρων επικοινωνεί ο ίδιος για την 

επιβεβαίωση της λήψης της προσφοράς του, η οποία (επιβεβαίωση) παρέχεται σε αυτόν με 

απαντητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με κριτήριο την συμφερότερη για την ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης-Επιλογής Προσφορών, η οποία θα οριστεί από τον Εκτελεστικό 

Σύμβουλο για το συγκεκριμένο έργο. Η σχετική διαδικασία απαιτεί τη σύνταξη πρακτικού 

αξιολόγησης και την έγκριση αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ. Η ανάθεση 

διενεργείται από τον Εκτελεστικό Σύμβουλο με την σύναψη σχετικής σύμβασης.  

 

Η παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει από τη μόνιμη τριμελή Επιτροπή Παραλαβής 

Προμηθειών, Υπηρεσιών & Έργων της ΕΑΔΙΠ-ΕΜΠ, η οποία εξετάζει εάν η σύμβαση 

εκτελέστηκε καλώς κατά τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών της.  

 

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν προβλέπεται η κατάθεση 

προκαταβολής στον επιλεγέντα προμηθευτή με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

ανάθεσης. Η αποπληρωμή - εξόφληση της σύμβασης/υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί εντός 

10 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών και την έκδοση των 

ανάλογων παραστατικών, κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω αλλά και στην σχετική σύμβαση 

που θα συνομολογηθεί. 

 

Πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 22920 25316 (Ασημάκης Χαδουμέλλης).  
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