Αριθμός Πρωτοκόλλου: 51/17.08.2018
Αθήνα, 17/08/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Μπιενάλε της Αθήνας, στο πλαίσιο του Υποέργου [5] Εκτέλεση με Ίδια Μέσα «Υπηρεσίες
Παραγωγής, Διαχείρισης, Επικοινωνίας & Φιλοξενίας 6ης & 7ης Μπιενάλε της Αθήνας» της Πράξης
«Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Αθήνας 2017-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5006972, που υλοποιείται στο
πλαίσιο του Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναζητά δύο (2) συνεργάτες για την υλοποίηση της
δράσης «Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση Εκθέσεων & Δράσεων 6ης Μπιενάλε της Αθήνας».
Όλες οι υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση της δράσης Δ7.1.2 «Τεχνική Υποστήριξη
& Διαχείριση Εκθέσεων & Δράσεων 6 ης Μπιενάλε της Αθήνας» και των συγκεκριμένων εργασιών,
όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
1.

Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση Εκθέσεων & Δράσεων 6ης Μπιενάλε της
Αθήνας [κωδικός Δ7.1.2]

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η Δράση «Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση Εκθέσεων & Δράσεων 6ης Μπιενάλε της Αθήνας»
αναλυτικά περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

Συντονισμός και εποπτεία κατασκευαστικών εργασιών για την μετατροπή του κτηρίου
διεξαγωγής της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας σε κατάλληλο εκθεσιακό χώρο.

Συντονισμός εργασιών εγκατάστασης και απεγκατάστασης των έργων τέχνης και των
δράσεων της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας.

Πλήρης εποπτεία του εκθεσιακού χώρου, των εκθεμάτων και των δράσεων της 6ης Μπιενάλε
της Αθήνας.

Εποπτεία και καταγραφή των αναγκών (τεχνικής φύσης, υλικών, ανθρώπινου δυναμικού) και
άμεση ανταπόκριση σε αυτές κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και απεγκατάστασης των
έργων τέχνης και καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης.

Τεχνική υποστήριξη των έργων τέχνης και των δράσεων (π.χ. ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
μηχανημάτων, έλεγχος ορθής λειτουργίας τους, κ.ά.).

Συντονισμός εργασιών εγκατάστασης και απεγκατάστασης σκηνικών και άλλων κινητών
στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στις ζωντανές δράσεις της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας.

Άμεση επίλυση ζητημάτων τεχνικής φύσης που προκύπτουν από τη λειτουργία της έκθεσης
και των δράσεων, όπως αλλαγές ή/και συντήρηση του φωτισμού, των μηχανημάτων και
άλλων παραμέτρων και προδιαγραφών που έχουν δοθεί ως ειδικές συνθήκες παρουσίασης
των έργων τέχνης και των δράσεων από τους καλλιτέχνες.
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2.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι υπηρεσίες της δράσης «Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση Εκθέσεων & Δράσεων 6ης Μπιενάλε της
Αθήνας» θα παρασχεθούν από δύο (2) συνεργάτες στο πλαίσιο δαπάνης κατ’ αποκοπή. Χρονική
διάρκεια: τέσσερις (4) μήνες από 01/09/2018 έως 31/12/2018.

3.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Η τεκμηρίωση της δράσης «Τεχνική Υποστήριξη & Διαχείριση Εκθέσεων & Δράσεων» αφορά στο
σύνολο των εργασιών τεχνικής υποστήριξης των δράσεων και των εκθεσιακών χώρων της έκθεσης
που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2018 έως 31/12/2018, με καταληκτική ημερομηνία
παράδοσης την 31/12/2018. Αναλυτικά περιλαμβάνει:


4.

Την καθημερινή προσέλευση του/των υπεύθυνου/υπευθύνων του εκθεσιακού χώρου
πιστοποιημένη από το ειδικό παρουσιολόγιο που θα υπάρχει στην είσοδο του εκθεσιακού
χώρου και θα ελέγχεται από τη δράση Δ1.1.6 «Σχεδιασμός & Εκτέλεση Παραγωγής 6ης
Μπιενάλε της Αθήνας».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Η αμοιβή του κάθε συνεργάτη ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 ευρώ (δαπάνη κατ’ αποκοπή),
συμπεριλαμβανομένης κάθε νόμιμης φορολογικής και ασφαλιστικής κράτησης, για το σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης. Η χρηματοδότηση της
δράσης καλύπτεται από το Ε.Π. «Αττική» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

5.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ο ειδικός συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:


Επαγγελματική εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη και διαχείρισης εκθεσιακών χώρων σε
ομαδικές εκθέσεις σύγχρονου πολιτισμού αντίστοιχου βεληνεκούς.



Επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχες διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας
της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού.



Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου. Θα συνεκτιμηθούν πρόσθετες σπουδές σε σχετικό
αντικείμενο.



Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για τις τέχνες και τον πολιτισμό.



Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα.

6.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό
Προμηθειών της Μπιενάλε της Αθήνας και τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16 και η ανάθεση
θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την εμπειρία και καταλληλότητα των συνεργατών.
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7.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το αργότερο μέχρι τις 30/08/2018,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, είτε ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της
Μπιενάλε της Αθήνας στη διεύθυνση Πύδνας 7, 118 55 Αθήνα, καθημερινά από Δευτέρα έως και
Παρασκευή και ώρες 10:00-17:00.

Το παρόν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού της Μπιενάλε της Αθήνας:
www.athensbiennale.org.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Πολύδωρος Καρυοφύλλης
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