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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου Υποέργου της 

Πράξης «ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΤΤΙΚΗ», υλοποιεί δράσεις των Θεσμών «Διεθνές Δίκτυο Νεανικών Κινηματογραφικών 

Φεστιβάλ» (στο εξής Δ.Δ.Ν.Κ.Φ.) Και «Αρχαίο Δράμα: Διεπιστημονικές και Δια-καλλιτεχνικές 

Προσεγγίσεις» (στο εξής Α.Δ.Δ.Κ.Π.).  

Μέρος των δράσεων των δύο θεσμών θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, ήτοι θα 

υπάρξουν συναντήσεις, σεμινάρια και φόρουμ, τα οποία θα υλοποιηθούν τον Νοέμβριο και 

Δεκέμβριο του 2021 τόσο εντός του ΙΜΚ όσο και μέσω της πλατφόρμας διαδικτυακών 

συναντήσεων ZOOM.  

Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθούν υπηρεσίες οργάνωσης και εκτέλεσης διαδικτυακών 

συναντήσεων. 

Ειδικότερα, το εν λόγω αντικείμενο περιλαμβάνει: 

 Οργάνωση και εκτέλεση του διαδικτυακού μέρους των υβριδικών webinars του 

Θεσμού Α.Δ.Δ.Κ.Π. που θα λάβουν χώρα στο Ι.Μ.Κ. κατά την περίοδο 15/11 έως 

20/12/2021 (5 συναντήσεις διάρκειας 4 ωρών εκάστη) 

 

 Οργάνωση και εκτέλεση του διαδικτυακού μέρους του Φόρουμ του θεσμού 

Α.Δ.Δ.Κ.Π. που θα λάβει χώρα στο Ι.Μ.Κ. κατά την περίοδο 15/11 έως 20/12/2021, 

(δύο ημέρες με διάρκεια 4 ώρες ημερησίως). 

 

 Οργάνωση και εκτέλεση του διαδικτυακού μέρους των διεθνών υβριδικών 

συναντήσεων (υβριδικά webinars) του Θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. που θα λάβουν χώρα 

στο Ι.Μ.Κ. κατά την περίοδο 15/11 έως 20/12/2021, (3 συναντήσεις διάρκειας 2 

ωρών εκάστη) 
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Σημειώνεται ότι για την οργάνωση των παραπάνω ο ανάδοχος θα πρέπει:  

 Να προετοιμάσει τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι 

οι μέσω διαδικτύου συμμετέχοντες ομιλητές  

 Να προετοιμάσει τις τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθηθούν εντός 

του ΙΜΚ για όσους θα συμμετέχουν με εκ του σύνεγγυς παρουσία 

 Να προετοιμάσει τις προδιαγραφές και το στήσιμο της αίθουσας του ΙΜΚ, όπου θα 

πραγματοποιηθεί το εκ του σύνεγγυς μέρος των συναντήσεων.  

 να έλθει σε επαφή με το σύνολο των συμμετεχόντων ομιλητών, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή διασύνδεση όλων των πλευρών 

 

Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση των παραπάνω ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει 

τεχνική υποστήριξη, κατάλληλο εξοπλισμό, απαραίτητο λογισμικό και τεχνικό προσωπικό 

για τη ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) των παραπάνω δράσεων με τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

 Streaming Media Server με απεριόριστο bandwidth 

 HD live streaming 

 δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης έως 900 χρηστών  

 live μίξη εικόνας με τρικάμερο σύστημα 

 προβολή παρουσιάσεων ομιλητών καθώς και διαμοιρασμός πιθανών σημειώσεων  

 μίξη ήχου 

 δυνατότητα ταυτόχρονης αναμετάδοσης από πολλαπλά κοινωνικά δίκτυα 

 φωτισμός 

 σκηνικά 

 Σχεδιασμός Green room 

 καταγραφή εικόνας και ήχου του συνόλου των διαδικτυακών εκδηλώσεων και 
παράδοση τελικού υλικού (επεξεργασία, μοντάζ , μίξη) 

 εξασφάλιση σταθερής σύνδεσης internet (μίσθωση γραμμής internet και backup 
γραμμής, υψηλής ταχύτητας καθώς και πρόβλεψη ασύρματης διασύνδεσης) 

 δυνατότητα προβολής παρουσιάσεων σε οθόνη προβολής μεγάλων διαστάσεων 
καθώς και τον αντίστοιχο προβολικό εξοπλισμό 

 διάθεση έμπειρων τεχνικών 
 

Παραδοτέα του Αναδόχου: 

 Δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των συναντήσεων πλήρη σχεδιασμό για τον 

τρόπο που θα οργανωθούν οι διαδικτυακές συναντήσεις  καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο θα εκτελεστούν.  

 Κείμενο τεχνικών προδιαγραφών για τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες ομιλητές 
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 Κείμενο τεχνικών προδιαγραφών για τους εκ του σύνεγγυς ομιλητές 

 Κείμενο τεχνικών προδιαγραφών για τη διαμόρφωση του χώρου που θα 

πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις 

 Βίντεο από το σύνολο των συναντήσεων με τα παρακάτω χαρακτηριστικά  

1280Χ720 – 30Fps –H.264.mov  

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν, αποδεδειγμένα, εμπειρία σε αντίστοιχο 

αντικείμενο, ιδίως κατά το διάστημα των δύο τελευταίων ετών στην κάλυψη διεθνών 

συνεδρίων. Μέσα στο σχετικό φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει απαραιτήτως να 

εσωκλείεται σε ψηφιακό δίσκο (DVD) δείγμα ανάλογων εργασιών που έχουν 

πραγματοποιηθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θ’ 

απαιτηθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς επίσης και αντίγραφο 

ποινικού μητρώου σε ισχύ.   

 

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει συνολικά µέχρι του ποσού των 9.500,00 € πλέον του 

ΦΠΑ που αναλογεί. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει όλες τις νόµιµες  κρατήσεις. Η εξόφλησή 

του θα πραγματοποιείται εντός 15 ηµερών από την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των 

συναντήσεων και της πλήρους κατάθεσης όλων των παραδοτέων, µε την προσκόμιση από 

τον ανάδοχο του ισόποσου Τιμολόγιου Παροχής Υπηρεσιών και αφού προηγουμένως θα 

έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Ιδρύματος η διαδικασία 

πλήρους πιστοποίησης της ποιότητας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών – 

παραδοτέων. 

 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

         Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο 

µέχρι και την Τρίτη, 2/11/2021 και ώρα 14.00. Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί µε την 

κατάθεση φακέλου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης (Πειραιώς 206, 17778 Ταύρος - 

Ισόγειο, Γραφείο Υποδοχής), καθημερινά  από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00 - 

14.00. 

      Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (επωνυμία, 

έδρα, ΑΦΜ και αρμόδιο πρόσωπο µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας). Αν δεν αναγράφεται 

στο φάκελο ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, τότε ο υποψήφιος 

αποκλείεται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία. Στο φάκελο θα πρέπει να 

περιέχονται όλα τα στοιχεία που κατά την κρίση του υποψηφίου αναδόχου τεκμηριώνουν 
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την επαγγελματική του εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Τέλος, µετά την υποβολή 

του, ο φάκελος υποψηφιότητας θεωρείται τελικός και δεν επιδέχεται οιασδήποτε αλλαγής.                

Η νόμιμη εκπρόσωπος 

 

Μεταξία Τσιρταβή  (Ξένια Καλδάρα) 
Πρόεδρος Δ.Σ. & Γενική Διευθύντρια 
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