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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Προετοιµασία και Υλοποίηση των 9ου , 10ου και 
11ου    Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου και ειδικών αφιερωµάτων» της Πράξης «Η 
Κινηµατογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙ» που εντάχθηκε στο Ε.Π Περιφέρειας Αττικής 
(αρ.970/08.08.2017), θα διοργανώσει από τις 12 έως τις 18 Σεπτεµβρίου 2019, στο θερινό κινηµατογράφο 
Λαΐς, το β’ µέρος του αφιερώµατος «Κινηµατογράφος και Πόλη», καθώς και το 10ο Φεστιβάλ 
Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου ΤτΕ από 20/11/2019 έως 30/11/2019. 
 

Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθούν υπηρεσίες για την φωτογραφική κάλυψη των παρακάτω εκδηλώσεων:  
 
Α. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ (12-18/9/2019) 

- Παρουσιάσεις ταινιών παρουσία των συντελεστών. 

- Ατµόσφαιρα του αφιερώµατος & Banner χορηγών 
 
Β. 10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤτΕ 

- Συνέντευξη τύπου του φεστιβάλ 

- Τελετή έναρξης και τελετή λήξης του φεστιβάλ 

- Παρουσιάσεις ταινιών και Q&A παρουσία των συντελεστών. 

- Παρουσιάσεις ταινιών από καλεσµένους του φεστιβάλ και της Ταινιοθήκης 

- Masterclass, εγκαίνια εκθέσεων, party, ηµερίδες  



- Ατµόσφαιρα του φεστιβάλ & Banner χορηγών 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιµέρους εργασία που εµπίπτει στις υποχρεώσεις του, 
είτε να ενηµερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται 
η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου του έργου. 
 
Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαµβάνουν: 

- Άµεση παράδοση (πρωί της επόµενης ηµέρας των εκδηλώσεων) φωτογραφιών web ανάλυσης 
1200x800px, προς δηµοσίευση στο διαδίκτυο (ιστότοποι, social media).  

- Παράδοση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης  
 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
Ο διαγωνιζόµενος οφείλει να έχει τουλάχιστον πενταετή δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών 
κινηµατογραφικής κάλυψης, στο πλαίσιο διοργάνωσης κινηµατογραφικών εκδηλώσεων. 
Η εµπειρία αυτή θα τεκµηριώνεται µε βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συµβάσεων από κινηµατογραφικούς 
οργανισµούς µε τους οποίους έχουν συνεργασθεί.  
 
Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλήρης κάλυψη των ζητούµενων τεχνικών 
προδιαγραφών από τον Ανάδοχο. Θα ληφθεί επίσης υπ’ όψιν η τεκµηριωµένη εµπειρία του Αναδόχου για 
παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε παρόµοιες εκδηλώσεις. 
 
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 2.700 πλέον του ΦΠΑ (24%) που αναλογεί. 

 
 
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών είναι στις 26/08/2019 και ώρα 16:00. 
 
 
 


