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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 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.).  

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 και τον Μάιο του 2022 

και στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθούν υπηρεσίες βιντεοσκόπησης και φωτογραφικής 

κάλυψης όλων των δράσεων των δύο θεσμών που λαμβάνουν χώρα καθώς και επεξεργασία 

οπτικοακουστικού υλικού προς δημοσίευση στην πλατφόρμα screenwiser του θεσμού 

Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. των ως ανωτέρω δράσεων.  

Ειδικότερα, το εν λόγω αντικείμενο περιλαμβάνει: 

Α. Φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση του θεσμού Α.Δ.Δ.Κ.Π. 

 Α.1. φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση στιγμιότυπων από τα υβριδικά 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) 

 

 Α.2. φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση στιγμιότυπων από το 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, (διάρκεια φόρουμ 2 ημέρες από 4 ώρες ημερησίως). 

 

 Α.3. φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση στιγμιότυπων από τα εγκαίνια και τη 

λειτουργία του εικαστικού γεγονότος του Θεσμού Α.Δ.Δ.Κ.Π. το οποίο θα λάβει 

χώρα στο Ι.Μ.Κ. κατά την περίοδο 20/4 έως 15/5/2022 (διάρκεια έκθεσης 11 

ημέρες) 
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 Α.4. φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση στιγμιότυπων από τα Εργαστήρια του 

Θεσμού Α.Δ.Δ.Κ.Π., τα οποία θα λάβουν χώρα κατά την περίοδο 1-15/5/2022 στο 

Ι.Μ.Κ. Στην παραπάνω διάρκεια τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν για έξι 

ημέρες με διάρκεια τεσσάρων ωρών ημερησίως.  

 

 Α.6. φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση στιγμιότυπων από την προετοιμασία, τις 

δοκιµές, καθώς επίσης και πλήρη μαγνητοσκόπηση της θεατρικής παράστασης, η 

οποία θα λάβει χώρα στο Ι.Μ.Κ. στο χρονικό διάστημα 1-15/5/2022 

Το φωτογραφικό υλικό για όλες τις παραπάνω δράσεις θα πρέπει να ανέλθει σε 

τουλάχιστον 300 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Επίσης τα μαγνητοσκοπημένα 

στιγμιότυπα των ως άνω δράσεων θα πρέπει να ανέλθουν σε τουλάχιστον 60 λεπτά. Στον 

χρόνο των 30 λεπτών δεν υπολογίζεται η πλήρης διάρκεια της μαγνητοσκόπησης της 

παράστασης (βλ. Α.6). Ο διαμερισμός των φωτογραφιών και του χρόνου μαγνητοσκόπησης 

ανά δράση θα συμφωνείται μεταξύ του αναδόχου και του ΙΜΚ. 

 

Β. Φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. 

 Β.1. φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση στιγμιότυπων από τις διεθνείς υβριδικές 

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

Ι.Μ.Κ. κατά την περίοδο 20/11 έως 15/12/2022, (3 συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών 

εκάστη) 

 

 Β.1. φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση στιγμιότυπων από τα εργαστήρια του 

Θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. που θα λάβουν χώρα στο Ι.Μ.Κ. κατά την περίοδο 1-31/5/2022, 

(διάρκεια εκάστου εργαστηρίου 5 ημέρες από 2 ώρες την ημέρα).  

Το φωτογραφικό υλικό για όλες τις παραπάνω δράσεις θα πρέπει να ανέλθει σε 

τουλάχιστον 200 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Επίσης τα μαγνητοσκοπημένα 

στιγμιότυπα των ως άνω δράσεων θα πρέπει να ανέλθουν σε τουλάχιστον 30 λεπτά. Ο 

διαμερισμός των φωτογραφιών και του χρόνου μαγνητοσκόπησης ανά δράση θα 

συμφωνείται μεταξύ του αναδόχου και του ΙΜΚ. 

 

Γ. Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού προς δημοσίευση στην πλατφόρμα του θεσμού 

Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. 

 

 Γ.1 επεξεργασία και διαμόρφωση οπτικοακουστικού υλικού διάρκειας τριών 
λεπτών ανά έργο με συμπληρωματικά δεδομένα του δημιουργού (Χώρα, φύλο, 
ηλικία, στοιχεία του θέματος). Η εργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί για έργα 
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παιδιών από όλο τον κόσμο μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2022. Ο αριθμός των 
έργων εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 70 και 120 βίντεο.  
Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει είναι κατάλληλο για προβολή στις πλατφόρμες 
VIMEO και YOUTUBE.  
 

 Γ.2 Υποτιτλισμός των παρεχομένων στοιχείων στα αγγλικά 
 
Το υπό Γ. μέρος του έργου ο ανάδοχος θα το εκτελέσει υπό τις οδηγίες και σε συνεργασία 
με τη Συντονίστρια υλοποίησης δράσεων του θεσμού Δ.Δ.Ν.Φ.Κ. και με το Στέλεχος 
Πληροφορικής του θεσμού Δ.Δ.Ν.Φ.Κ.  
 

Παραδοτέα του Αναδόχου: 

Για το υπό Α. και Β. μέρος του ανατιθέμενου έργου όλο το υλικό των φωτογραφήσεων και 

μαγνητοσκοπήσεων θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης (οι φωτογραφίες τουλάχιστον 

300dpi και το βίντεο τουλάχιστον HD 1920X1080) και θα πρέπει να παραδίδεται τµηµατικά, 

μονταρισμένο, σε ψηφιακή µορφή (ψηφιακός δίσκος ή εξωτ. σκληρός δίσκος) σε δύο 

αντίτυπα, µετά την ολοκλήρωση κάθε δράσης. Ειδικά για το τµήµα Α.6. του αντικειμένου, 

ως ανωτέρω, θα πρέπει να προβλεφθεί κατά τη μαγνητοσκόπηση, λήψη τουλάχιστον µε 

τρικάµερο σύστηµα. 

Για το υπό Γ. μέρος του έργου τα παραδοτέα είναι 70 έως 120 βίντεο διάρκειας τριών 

λεπτών έκαστο με υποτιτλισμό στα Αγγλικά και συμπληρωματικά δεδομένα του 

δημιουργού. 

Το αντικείμενο του αναδόχου θα ολοκληρωθεί σταδιακά µέσα σε 8 µήνες από την ανάθεση 

και υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η επίδοση όλων των παραδοτέων θα πρέπει να 

ολοκληρώνεται το αργότερο 1 μήνα μετά την ολοκλήρωση της κάθε δράσης και συνολικά 

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως µέχρι και τις 30/06/2022. Σημειώνεται ότι για 

λόγους προβολής και επικοινωνίας των δράσεων των δύο θεσμών μέρος του ως άνω υλικού 

της φωτογράφησης και της μαγνητοσκόπησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο ακόμη και την 

ίδια ημέρα της λήψης του.  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιµέρους εργασία που εμπίπτει στις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα µε τα ανωτέρω, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα 

Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση 

του αντικειμένου του έργου σύμφωνα µε τις ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες. 

Μέρος του ως ανωτέρω υλικού -κατ' επιλογήν του Ι.Μ.Κ. - θα µπορεί  να χρησιμοποιηθεί 

στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος προώθησης και προβολής 

των δράσεων - εκδηλώσεων (σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα), καθώς επίσης και στα 

έντυπα προγράµµατα  για τους θεατές των δράσεων. Συνεπώς, στη σχετική σύμβαση που 

θα υπογραφεί από τον ανάδοχο, θα προβλέπεται η πλήρης παραχώρηση προς το Ι.Μ.Κ. δια 
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παντός των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, χωρίς άλλο πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα 

πέραν αυτού που αναφέρεται κατωτέρω (άρθρο 3). 

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

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

αντίστοιχο αντικείμενο, ιδίως στην τηλεοπτική κάλυψη διεθνών φεστιβάλ και συνεδρίων, 

στην παραγωγή εταιρικών ντοκιμαντέρ, σε τηλεοπτικές παραγωγές διεθνών τηλεοπτικών 

δικτύων, στην κάλυψη μεγάλων event, κλπ., ενώ θα ληφθούν υπόψη υπάρχουσες 

βραβεύσεις. 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 των παραδόσεων 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. 

Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει εκτός από το συνολικό 

τίμημα θα πρέπει να αναφέρει και τα ποσά των επιμέρους εργασιών καθώς και τιμή 

μονάδος ανά φωτογραφία και τιμή μονάδος ανά λεπτό μαγνητοσκόπησης.  

Η νόμιμη εκπρόσωπος 

 

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