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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ  

 

Τν Τακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ έρεη ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πσιεηεξίσλ ζε αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη κνπζεία, ζηα νπνία κεηαμύ άιισλ, δηαηίζεηαη 

ζεηξά εθαξκνγώλ ρξεζηηθώλ πξντόλησλ κε ζέκαηα θαη δηαθόζκεζε εκπλεπζκέλε από ηελ 

αξραία θαη βπδαληηλή ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, όπσο ελδεηθηηθά κπινύδεο, θνύπεο, 

ζεκεησκαηάξηα, ζεη αιιεινγξαθίαο, κπινθ, κνιύβηα, ζηπιό, ζειηδνδείθηεο mousepads, πξεο 

παπηέ, καληήιηα, παδι, θνζκήκαηα, θεξακηθά, δηαθνζκεηηθά, γξαβάηεο, ηζάληεο θηι.  

Τν Τακείν ζηα πιαίζηα ηεο εκπνξηθήο ηνπ ζηξαηεγηθήο επηζπκεί λα δηεπξύλεη ηνλ θύθιν ησλ 

πσινπκέλσλ πξντόλησλ ηνπ θαη θπξίσο λα ηνλ εκπινπηίζεη κε πξντόληα πξσηόηππα, 

ζύγρξνλα, κε πςειέο πξνδηαγξαθέο θαη ελαξκνληζκέλα κε ηελ αηζζεηηθή θαη ην ύθνο ησλ 

πσιεηεξίσλ ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο. 

Γηα ην ζθνπό απηό, κε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (3/10-2-2014) 

Απεπζύλεη αλνηθηή πξόζθιεζε πξνο 

 

 



Τνπο ελδηαθεξόκελνπο, ηδηώηεο εκπόξνπο ή επηρεηξήζεηο, δεκηνπξγνύο, ζρεδηαζηέο, 

γξαθίζηεο θαη ινηπνύο θαιιηηέρλεο, πξνκεζεπηέο εηδώλ ιατθήο ηέρλεο θαη θαηαζθεπαζηέο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζπλαθή αληηθείκελα, λα παξνπζηάζνπλ εγγξάθσο πξσηόηππεο 

πξνηάζεηο θαη ηδέεο γηα λέα ρξεζηηθά πξντόληα, εηδηθά δηακνξθσκέλεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Τακείνπ Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ, εκπλεπζκέλεο από ηνλ αξραίν θαη 

βπδαληηλό ειιεληθό  πνιηηηζκό, ηδσκέλν κέζα από κία ζύγρξνλε νπηηθή.  

Τα θξηηήξηα επηινγήο ζα είλαη ηόζν νηθνλνκηθά όζν θαη αηζζεηηθά. Η ππεξεζία έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα απνξξίςεη κία πξόηαζε ιόγσ αξλεηηθνύ αηζζεηηθνύ απνηειέζκαηνο, αθόκα 

θαη αλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απνδεθηή ε λα απνξξίςεη κία πξόηαζε ιόγσ αζύκθνξεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, αθόκα θαη αλ ην  δεκηνπξγηθό είλαη αηζζεηηθά απνδεθηό.  

Γηα θάζε επηθνηλσλία δηεπθξίληζε, ή θαηάζεζε πξνηάζεσλ ή γξαπηή εθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο, αξκόδηνη ππάιιεινη είλαη νη Φηνξέηνπ Αξηάδλε θαη Αξρνληάθε Νίθε  νδόο: 

Παλεπηζηεκίνπ  αξηζκ. 57 ηει. 2103722629 Ο ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ πξνηάζεσλ ζα 

ζπκθσλείηαη κεηά από επηθνηλσλία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κε ηνπο αξκόδηνπο ππάιιεινπο.  

Η δπλαηόηεηα, νη όξνη θαη ε δηάξθεηα ζπλεξγαζίαο απνηεινύλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

κεηαμύ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζα εμεηάδνληαη ρσξηζηά θαηά πεξίπησζε.  

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Τακείνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα εγθξίλεη ή όρη ηελ 

πξνηεηλόκελε παξαγσγή θαη ζε πεξίπησζε έγθξηζεο, ν ππνςήθηνο ζα ζπλάςεη ζύκβαζε 

ζπλεξγαζίαο κε ην Τακείν Αξραηνινγηθώλ Πόξσλ θαη Απαιινηξηώζεσλ, γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

νπνίνπ ζα πξνρσξήζεη ζε παξαγσγή. Ο αλάδνρνο ζα παξάμεη ηα ζπκθσλεκέλα είδε γηα 

ινγαξηαζκό ηνπ ΤΑΠ θαη θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα, ρσξίο δηθαίσκα λα ηα ζέζεη ζε θπθινθνξία 

ή λα ηα εθκεηαιιεπηεί κε θαλέλα άιιν ηξόπν.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε παξνύζα πξόζθιεζε επέρεη ζέζε δηεξεύλεζεο ηεο αγνξάο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δε ζπλεπάγεηαη δέζκεπζε από ηελ πιεπξά ηνπ Τακείνπ γηα ζπλεξγαζία. Τν 

Τακείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ ζπλάςεη ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο κε θάπνηα από ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ηπρόλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ.  

 

Η πξόζθιεζε έρεη δηάξθεηα κέρξη ηελ 15ε Μαξηίνπ 2014  

 

Για το Σαμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων 

 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΟΤ            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

ΓΗΜΗΣΡΑ ΒΑΒΟΤΡΑΚΗ    ΘΔΟΓΩΡΟ ΟΤΜΠΑΗ 


