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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 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 ειδικευμένες υπηρεσίες νομικής υποστήριξης σχετικά 

με το σύνολο των δράσεων των δύο θεσμών που λαμβάνουν χώρα. Οι κύριοι λόγοι για την 

παροχή των εν λόγω υπηρεσιών είναι κατ’ αρχάς ο υβριδικός χαρακτήρας των 

περισσοτέρων δράσεων των δύο θεσμών (βλέπε ταυτόχρονη πραγματοποίηση δράσεων εκ 

του σύνεγγοις και διαδικτυακά), γεγονός που εγείρει διάφορα θέματα πνευματικών 

δικαιωμάτων καθώς και θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατά δεύτερον η 

παροχή συμβουλών νομικής φύσης σχετικά με την νομική πραγματικότητα διαφόρων 

χωρών, οι οποίες συμμετέχουν στην πλατφόρμα screenwiser του θεσμού ΔΔΝΚΦ.  

Ειδικότερα, το εν λόγω αντικείμενο περιλαμβάνει: 

Α. Νομική υποστήριξη των δράσεων του θεσμού ΑΔΔΚΠ 

Οι δράσεις του θεσμού θα είναι οι παρακάτω:  

 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) 

 

 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). 
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 Εγκαίνια και 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) 

 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.  

 Προετοιμασία, δοκιµές, καθώς επίσης και θεατρική παράσταση, η οποία θα λάβει 

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

 

Β. Νομική υποστήριξη των δράσεων του θεσμού ΔΔΝΚΦ 

Οι δράσεις του θεσμού θα είναι οι παρακάτω:  

 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) 

 

 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).  

 

Γ. Νομική υποστήριξη της πλατφόρμας screenwiser του θεσμού Δ.Δ.Ν.Κ.Φ. 

H πλατφόρμα screenwiser δημιουργήθηκε στην πρώτη φάση του έργου 2017-2019. Στην 
επέκτασή της θα ενταχθούν λειτουργικότητες που θα υποστηρίζουν την υποδοχή και 
φιλοξενία έργων νέων δημιουργών.  
Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας επιδιώκεται η δημιουργία μιας ζωντανής και δυναμικής 
κοινότητας όλων των «παικτών» του χώρου του νεανικού κινηματογράφου: νέοι 
κινηματογραφιστές, παραγωγοί, καλλιτέχνες και διοργανωτές φεστιβάλ.  
Στο πλαίσιο διεθνούς προβολής και καθιέρωσης του θεσμού, έχει ήδη από τις 2/11/2016 
υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας με το «Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά και 
Νέους» (CIFEJ - Centre International du Film pour l' Enfance et la Jeunesse), με βάση το 
οποίο στεγάζεται πλέον στο Ι.Μ.Κ. το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο του CIFEJ.  
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος επέκτασης του Δικτύου FEST OF FEST θα 
επιχειρηθεί μια πιλοτική εφαρμογή των εργαστηρίων για παιδιά σε δημιουργίες που 
αποτυπώνουν τη σχέση της γενιάς τους με την κινηματογραφική και ψηφιακή εικόνα. 
Ειδικότερα τα παιδιά θα εκπαιδευτούν σε τρεις διαφορετικές τεχνικές παραγωγής εικόνας. 
Κινηματογραφική παραγωγή, κινούμενα σχέδια και ψηφιακή εικόνα. Οι δημιουργίες τους 
θα αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα Screenwiser και θα κοινοποιηθούν σε όλες τις 
χώρες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  
Τέλος η Χάρτα των Παιδικών και Νεανικών Κινηματογραφικών Φεστιβάλ αποτελεί 
σημαντικό παραδοτέο της δράσης ΔΔΝΚΦ που υλοποίησε το ΙΜΚ κατά τα δύο 
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προηγούμενα χρόνια. Αποσκοπεί στην αποτύπωση της χαρτογράφησης και στην 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη διεθνή ανταλλαγή εμπειρίας σχετικά με τις 
δράσεις οπτικοακουστικής και κινηματογραφικής παιδείας. Στην παρούσα φάση θα 
πραγματοποιηθεί εμπλουτισμός της Χάρτας με τους οργανισμούς που παρέχουν 
οπτικοακουστική παιδεία σε όλο τον κόσμο και θα αποτελέσει έτσι ένα πλήρες εργαλείο 
στον τομέα των οπτικοακουστικών διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας screenwiser.  
 
 

Παραδοτέα του Αναδόχου: 

Όσον αφορά τις δράσεις υπό Α και Β ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει έκθεση 

σύμφωνα με την οποία το ΙΜΚ θα μπορεί να κινηθεί νόμιμα στο πλαίσιο των εν λόγω 

δράσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί πνευματικών 

δικαιωμάτων και προστασίας προσωπικών δεδομένων, κυρίως δε για θέματα που αφορούν 

σε διαδικτυακές δράσεις.  

Όσον αφορά στην νομική υποστήριξη της λειτουργίας της πλατφόρμας screenwiser ο 

ανάδοχος θα αναλάβει την διατύπωση των κανόνων λειτουργίας της υπηρεσίας “kids for 

kids» και πιο συγκεκριμένα: 

 

 Με ποιές διασφαλίσεις αποκτά το δικαίωμα κάθε οργανισμός, σε κάθε χώρα για να 
αναρτήσει τις δημιουργίες των συμμετεχόντων ανηλίκων στην υπηρεσία ελευθέρας 
ροής (STREAMING KIDS FOR KIDS) και να τις προβάλλει διεθνώς 

 Ποιά στοιχεία του παρέχοντος οργανισμού δύνανται να προβάλλονται  

 Ποιά στοιχεία των συμμετεχόντων ανηλίκων δύνανται να προβάλλονται με βάση 
την ελληνική, ευρωπαϊκή και λοιπή διεθνή νομολογία 

 Με ποιό τρόπο διασφαλίζεται η απαγόρευση χρήσης του αναρτημένου υλικού  

 Ποιά νομικά κείμενα θα πρέπει να υπογραφούν, προκειμένου να προχωρήσουν οι 
συνεργασίες με τους συμμετέχοντες ανηλίκους καθώς και με τους συμμετέχοντες 
ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς 

 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

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

αντίστοιχο αντικείμενο. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θ’ απαιτηθεί φορολογική 

και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς επίσης και αντίγραφο ποινικού μητρώου σε 

ισχύ. Αντί αντιγράφου ποινικού μητρώου θα μπορούσε να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της Παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Νόμου 

4412/2016, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου.   

 



                                                                                                                             

4 / 4 
 

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει συνολικά µέχρι του ποσού των 8.000,00 € 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 τη Δευτέρα, 15/11/2021 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 

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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