
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό προµήθειας 
υπηρεσιών για την επικοινωνιακή υποστήριξη του έργου µε τίτλο «Εnvironmental 
Highway Observatory» και ακρωνύµιο  Ε-Highway, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο 
του IPA ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας  2007 – 2013».  (Κωδικός αναφοράς 5195) 

 

Τεχνικό αντικείµενο 
 
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο προµηθευτής θα σχεδιάσει και υλοποιήσει:  
 
Α. Ένα (1) δίφυλλο έντυπο (1/2 Α4), τετραχρωµία, µε πληροφορίες για το Πρόγραµµα. 
Α.1. Το έντυπο θα εκτυπωθεί σε πεντακόσια (500) τεµάχια, σε χαρτί velvet 100 γρ. (ή 

περισσότερο). 
 
Β. ∆ύο (2) banners , διαστάσεων 1,50Χ80 µε εκτύπωση τετραχρωµία και  ‘λαβή’ στη 

µικρή διάσταση (πλάτος) για να µπορεί να κρεµαστεί. Τα banners θα έχουν το logo του 
προγράµµατος.  

      
Γ.  Ενηµερωτική ταινία (clip), διάρκειας 5΄, µε φωτογραφίες & αποσπάσµατα από film που 

θα δοθούν  από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.   
 Η ταινία θα πρέπει να έχει µουσική  επένδυση.  
 
Γ.1. Η ενηµερωτική ταινία θα αναπαραχθεί σε πεντακόσια (500) αντίτυπα Dvd ή cd. 
 
∆. ∆ηµιουργία ενός (1) ραδιοφωνικού σποτ, διάρκειας έως 30’’, µε µία ή δύο φωνές (θα 

παίξει µόνο στο site της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.) 
 
Ε. ∆ηµιουργία µίας (1) καταχώρησης για εφηµερίδα, διάστασης 1/16 της σελίδας 

(περίπου). 
Ε1. ∆ηµοσίευση της ανωτέρω καταχώρησης µία (1) φορά, σε εφηµερίδα της 

Θεσσαλονίκης, πανελλήνιας κυκλοφορίας. 
 
Στ.  Προετοιµασία & υλοποίηση συνεδρίου για περίπου 200 άτοµα. 
Στ 1. Για την υλοποίηση του συνεδρίου δε θα συµπεριληφθεί κόστος ενοικίασης χώρου, 

αλλά µόνο δύο (2) coffee breaks και υλικό για τους συµµετέχοντες.   
 
Το σύνολο των προαναφερόµενων θα είναι στα αγγλικά. 
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Οικονοµικό αντικείµενο 
 
Το οικονοµικό αντικείµενο για τις ενέργειες αυτές ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή.  

 

∆ιάρκεια του προγράµµατος 
 
Η διάρκεια του προγράµµατος θα είναι από 1/9/2012 έως 31/1/2013. 
Ο προµηθευτής που θα επιλεγεί θα τιµολογήσει την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. δύο φορές, µία 
την 1η Νοεµβρίου 2012 και τη δεύτερη µε την πλήρη υλοποίηση του προγράµµατος, περί 
τα τέλη Ιανουαρίου 2013.  
 
Προϋποθέσεις συµµετοχής  
 
Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό οι υποψήφιοι θα πρέπει να: 
 
Α. Είναι εγγεγραµµένοι στο επαγγελµατικό επιµελητήριο της περιοχής / χώρας όπου 

δραστηριοποιούνται και  
Β. Κατά την τελευταία τριετία (από το 2009 και µετά) να έχουν, αποδεδειγµένα, 

υλοποιήσει επικοινωνιακές/διαφηµιστικές καµπάνιες που να περιλαµβάνουν το 
σχεδιασµό και την υλοποίηση των εξής: ενηµερωτικό έντυπο, banner, ενηµερωτική 
ταινία, ραδιοφωνικό σποτ, καταχώρηση στον Τύπο και να έχουν διοργανώσει ηµερίδα 
(ή άλλη εκδήλωση) µε τουλάχιστον 200 συµµετέχοντες.  

 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά 
 
Για την απόδειξη των παραπάνω προϋποθέσεων συµµετοχής  στο διαγωνισµό οι υποψήφιοι 
θα πρέπει να προσκοµίσουν: 
 
Α. Βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό επιµελητήριο της περιοχής / χώρας όπου 

δραστηριοποιούνται και 
Β. Για την πιστοποίηση της υλοποίησης των επικοινωνιακών ενεργειών αντίγραφα (ή 

πρωτότυπα) των ζητουµένων. 
 
 

Η ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών για τον πρόχειρο διαγωνισµό είναι η Πέµπτη 
12 Ιουλίου 2012, στο Πρωτόκολλο της εταιρείας«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», 6οχλµ 
Θεσσαλονίκης-Θέρµης, 57001, ιδιοχείρως ή µε συστηµένη επιστολή όπου θα αναγράφεται 
σαφώς «προς ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».  

Κάθε υποψήφιος προµηθευτής θα αποστείλει ένα φάκελο µε την επωνυµία της επιχείρησης, 
µέσα στον οποίο θα υπάρχουν άλλοι δύο φάκελοι. Ο ένας θα περιλαµβάνει την 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (και θα αναγράφεται έτσι) και ο δεύτερος τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
(και θα αναγράφεται έτσι).  
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Τη ∆ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 θα ανοιχθούν οι οικονοµικές προσφορές και θα γίνει ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών.  

Η ανακοίνωση του αποτελέσµατος θα γίνει την Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 στους συµµετέχοντες.  

 
Για τυχόν διευκρινίσεις επικοινωνήστε µε την κ. Μαίρη Κόντζογλου στο 2310 
470363 (µέχρι 6/7/2012) ή µε την κ. Όλγα Μπουντίνα στο 2310 470364. 
 
 


