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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3D ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & 3D ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ψηφιακής παραγωγής 3d αντικειμένων & 3d 
αναπαραστάσεων  (CPV 72310000-1) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας /τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε  είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια 
είκοσι  ευρώ  (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθαρή αξία δέκα οκτώ χιλιάδες  
ευρώ (18.000,00€) και ΦΠΑ τέσσερις χιλιάδες  τριακόσια είκοσι  ευρώ (4.320,00€).  
 
Η χρηματοδότηση της σύμβασης,  περιλαμβάνεται στην Πράξη με κωδικό έργου  Τ6ΥΒΠ-
00490 και τίτλο «Προσαρμοσμένη Τρισδιάστατη Προβολή βασισμένη στην Εκτίμηση της 
Κίνησης και της Δραστηριότητας για Βιωματική Εμβύθιση & Αλληλεπίδραση σε Παραστάσεις 
Αρχαίου Δράματος»  και ακρωνύμιο «PROMETHEUS», που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
Δράσης ‘’Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
από εθνικούς πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θέατρο της ΕΜΣ, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 
54621 από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγηση στις 12.00 π.μ. την 16η Ιουνίου 2020 
ημέρα Τρίτη.  

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο Γραφείο Πρωτόκολλου του ΚΘΒΕ το Θέατρο ΕΜΣ, 
Εθνικής Αμύνης 2, μέχρι  16/06/2020 και ώρα 11.30 πμ. 
Δικαίωμα συμμετοχής: Το δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση 
παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.  
 
Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.ntng.gr,  είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος του 
ενδιαφερομένου στα e-mail: v.palikisianos@ntng.gr. 
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