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Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-135, Κεραµεικός 

ΤΚ: 104 35  

Πληροφορίες: Κατερίνα Κουτσογιαννάκη 

Τηλ: 6977078881 

Email: akoutso9@gmail.com 
 

Αρ. Πρωτ: 54/19 

Αθήνα, 13/08/2019 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΚΎΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2Κ 

 

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, από τις 20 έως τις 30 Νοεµβρίου 2019. 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθεί η ενοικίαση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη κύριου και 

εφεδρικού συστήµατος ψηφιακής προβολής 2Κ, για  την κάλυψη  των αναγκών των εκδηλώσεων.  
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Ειδικότερα, απαιτείται: 

1. Μίσθωση και εγκατάσταση ηχοπέρατης οθόνης κινηµατογράφου, διαστάσεων 7,90 Χ 4,23, 

για την εκδήλωση Κινηµατογράφος και Πόλη (12-18 Σεπτεµβρίου 2019)  

2. Για την εκδήλωση Κινηµατογράφος και Πόλη (12-18 Σεπτεµβρίου 2019), καθώς και για το 

10ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου (20 έως τις 30 Νοεµβρίου 2019): 

Μίσθωση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη κινηµατογραφικού server DCP 2K, µε τις 

εξής προδιαγραφές: 

- Δυνατότητα αποθήκευσης & αναπαραγωγής ψηφιακών κινηµατογραφικών ταινιών (DCP) 

interop & SMPTE σε ταχύτητες 24 fps, 25fps και 48 fps. 

- Συστοιχία σκληρών δίσκων 4 X 1 Tbytes σε διάταξη Raid 5 για την ασφαλή αποθήκευση 

των ψηφιακών ταινιών (DCP). 

- Πλήρης προγραµµατισµός παράστασης µε δηµιουργία playlists µέσω του λογισµικού 

διαχείρισης. 

- Ψηφιακές έξοδοι εικόνας 2 Χ HD-SDI συµβατές µε Cinelink Encryption για σύνδεση µε 

ψηφιακό κινηµ/κο προβολέα Kinoton Series1. 

- Ψηφιακή έξοδος ήχου 16 καναλιών AES/EBU, 24bit, 48Khz. 

- Πλήρης συµµόρφωση µε τις διεθνείς προδιαγραφές DCI (dci compliant). 

 

Ο παραπάνω τεχνικός εξοπλισµός θα εγκατασταθεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και θα 

παραµείνει στη διάθεσή της για χρήση από 9 Σεπτεµβρίου έως 15 Δεκεµβρίου 2019.  

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. 

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλήρης κάλυψη των ζητούµενων τεχνικών 

προδιαγραφών του προσφερόµενου εξοπλισµού το από τον Ανάδοχο. Θα ληφθεί επίσης υπ’ όψιν η 

τεκµηριωµένη εµπειρία του Αναδόχου για παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε παρόµοιες 

εκδηλώσεις όπως πρεµιέρες κιν/κών ταινιών, κλπ. 

 

 



 3 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 5.500 € πλέον του ΦΠΑ (24%), που αναλογεί. Στην αµοιβή 

του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για την ενοικίαση, εγκατάσταση και τεχνική 

υποστήριξη του ειδικού εξοπλισµού που απαιτείται, για την εκδήλωση της Ταινιοθήκης της 

Ελλάδος στο θερινό κινηµατογράφο Λαΐς, στις 12-18 Σεπτεµβρίου, καθώς, και για το 10ο 

Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου, στις 20-30 Νοεµβρίου 2019.  

 

 

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 16:00 µ.µ. 

 

 

 

 

 
  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 


