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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  
ΤOY 12ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( 17-27/03/2022), ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ: ΦΕΛΙΝΙ (04-14/10/2021) ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

(09-15/02/2022) 
 
 
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος στα πλαίσια του Υποέργου (5) «Προετοιμασία και Υλοποίηση του 12ου 
Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου και ειδικών αφιερωμάτων» της Πράξης  
«Η Κινηματογραφοφιλία στη νέα εποχή ΙΙ», που εντάχθηκε στο Ε.Π Περιφέρειας Αττικής, θα 
διοργανώσει το Αφιέρωμα στον Φελίνι από 04-14/10/2021, καθώς, και τα Εγκαίνια του Μουσείου 
της ΤτΕ από 09-15/02/2022 και το 12ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας από 
17/03/2022 έως 27/03/2022. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο θα απαιτηθεί η φωτογραφική κάλυψη των παρακάτω εκδηλώσεων:   
 

• Αφιέρωμα Φελίνι  
(04-14/10/2021): 
 

- Τελετή Έναρξης του Αφιερώματος. 
- Κάλυψη όλων των βασικών εκδηλώσεων – ομιλιών – παρουσιάσεων. 
- Επίβλεψη φωτογραφικής κάλυψης συνεντεύξεων καλεσμένων. 



 

 

 
• Εγκαίνια Μουσείου της ΤτΕ  

(09-15/02/2022): 
 
- Συνέντευξη Τύπου. 
- Κάλυψη των βασικών εκδηλώσεων- ομιλιών- παρουσιάσεων.  
- Επίβλεψη φωτογραφικής κάλυψης συνεντεύξεων καλεσμένων. 
 

• 12ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της ΤτΕ 
(17-27/03/2021): 

 
- Συνέντευξη Τύπου. 
- Τελετή Έναρξης και Λήξης του Φεστιβάλ. 
- Κάλυψη όλων των βασικών εκδηλώσεων – ομιλιών- παρουσιάσεων του Φεστιβάλ. 
- Επίβλεψη φωτογραφικής κάλυψης συνεντεύξεων καλεσμένων. 
- Επίβλεψη προβολής όλων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που χρηματοδότησαν ή/και 
στήριξαν το Φεστιβάλ. 
 
Οι ημέρες απασχόλησης που θα απαιτηθούν είναι 2 ημέρες για το Αφιέρωμα Φελίνι, 2 ημέρες για 
τα Εγκαίνια Μουσείου της ΤτΕ και 10 ημέρες για το 12ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού 
Κινηματογράφου της ΤτΕ. 
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις 
υποχρεώσεις του και 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. 
 

 
Εάν οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση των ανωτέρω 
εκδηλώσεων, στους φυσικούς χώρους διεξαγωγής του, η ΤτΕ σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις 
ειδικότητες, με προτεραιότητα την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και σε συνεχή επικοινωνία και 
συνεννόηση με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, διατηρεί το δικαίωμα να ελαττώσει τις ζητούμενες 
υπηρεσίες ή και να τις καταργήσει εντελώς, τροποποιώντας αντίστοιχα το τίμημα αυτών ή και να 
ακυρώσει υπογραφείσα σύμβαση, χωρίς καμία αξίωση/αποζημίωση προς τον συμβαλλόμενο.   
 
Κάθε υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτόματη αποδοχή του παραπάνω όρου, ενώ προσφορές που 
εξαιρούν ρητά την αποδοχή του παραπάνω όρου, δε θα γίνονται δεκτές. 
 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης αποτελεί η τεκμηριωμένη, πολυετής (τουλάχιστον 
5ετής εμπειρία) του αναδόχου στη φωτογράφιση σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων διεθνούς 
εμβέλειας (πολιτιστικών φεστιβάλ, καλλιτεχνικών δρώμενων κ.ά.)., καθώς και η δυνατότητά του να 
υποστηρίξει άμεσα την Ταινιοθήκη της Ελλάδος στον τομέα της αρμοδιότητάς του. 



 

 

 
 
 
Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η αμοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 3,000 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί. Η προσφορά θα 
πρέπει να περιλαμβάνει κόστος ανά εκδήλωση. Προσφορές χωρίς ανάλυση, δε θα γίνονται 
αποδεκτές. Στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τη φωτογραφική 
κάλυψη 14 ημερών, των προβολών, εκδηλώσεων και δράσεων, που θα λάβουν χώρα στις 
παραπάνω εκδηλώσεις 
 
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00. 
 
 
 
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ:  
 
ΤΑΧ ΑΘΗΝΑΣ 49 Τ.Θ.  
34010  
10029 ΑΘΗΝΑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


