
                   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

          Αθήνα, 9 Ιουλίου 2021 

                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ          Αριθ. Πρωτ: 411 

ΤΜΗΜΑ        

      

Ταχ. Δ/νση     :        

Ταχ. Κώδικας  :                 

Τηλέφωνο  :          

Fax : 

E-mail : 

Πληροφορίες :                   

 

  

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Το Ειδικό Ταμείο Οργανώσεως Συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α),  για τις 

ανάγκες της υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγραμματισμού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α) 

για την καλλιτεχνική περίοδο 2021-2022, προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (σύμφωνα 

με τα άρθρα 117, 107 και 109 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει) για την Ανάδειξη Αναδόχου προμήθειας 

υπηρεσιών «Σχεδιασμού και υλοποίηση τηλεοπτικού μηνύματος (spot)» 

 
Περιγραφή αντικειμένου: 

Η επιλογή συνεργατών (μεμονωμένων δημιουργών ή διαφημιστικού γραφείου), οι οποίοι θα αναλάβουν 

το σχεδιασμό και την υλοποίηση τηλεοπτικού μηνύματος (spot) της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με θέμα 

την παρουσίαση της Ορχήστρας. 

 
Οι προδιαγραφές του τηλεοπτικού μηνύματος (spot) έχουν ως εξής: 

 Διάρκεια: 30 δευτερόλεπτα. 
 Τα κείμενα ή οι φράσεις που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (δύο 

παραλλαγές του σποτ). 
 H μουσική επένδυση του σποτ θα πρέπει να είναι από το χώρο της κλασσικής μουσικής. Θα 

αποτελέσει εξαρχής αντικείμενο συμφωνίας με τον ανάδοχο και η ηχογράφηση του 
αποσπάσματος θα γίνει από την Ορχήστρα.  

 Στο  τελικό  παραδοτέο  θα  προβάλλονται  τα  λογότυπα  της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 Τα παραδοτέα αρχεία θα είναι της μορφής ProResHQ, H264.mov κατάλληλα για αναπαραγωγή  
από τηλεοπτικό σταθμό ή όποια άλλη μορφή ζητηθεί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς. 

 Ζητούμενη ανάλυση: 4K 
 Σήμα ήχου: Stereo. 
 Ρυθμός ανανέωσης καρέ εικόνας (FramesperSecond) 25 fps. 

 

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ  

ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α) 

 

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1 

115 21 

210 7216026 

210 6455391 

arizakou@koa.gr 

Α. Ριζάκου 
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Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τα εξής: 

Αξίες 

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, εισέρχεται σε μια νέα περίοδο έχοντας επίγνωση και του ρόλου της (ως 

πρώτη τη τάξει Ορχήστρα στην Ελλάδα) και της αποστολής της (που είναι η ερμηνεία του μεγάλου 

συμφωνικού ρεπερτορίου σε όλη την Ελλάδα, αλλά και η υποστήριξη του ελληνικού μουσικού 

δυναμικού). Με τον όρο ελληνικό δυναμικό νοούνται τόσο οι σολίστ και οι διευθυντές ορχήστρας, όσο 

και οι Έλληνες συνθέτες. Η Ορχήστρα έχει αποτελέσει πλειστάκις τον μουσικό Πρεσβευτή της Ελλάδας 

στο εξωτερικό. Τέλος, οφείλει να σημειωθεί το εξαιρετικό καλλιτεχνικό επίπεδο των μουσικών που 

υπηρετούν στις τάξεις της, οι οποίοι επιλέγονται, από όλο τον κόσμο, με αυστηρότατες και απολύτως 

αξιοκρατικές διαδικασίες.  

 

Στόχοι 

Η Ορχήστρα επιθυμεί να προωθήσει την εξέλιξη της επικοινωνιακής της εικόνας με στόχο τη 

«δημιουργία» όλο και περισσότερων και αφοσιωμένων ακροατών και δη από τη νέα γενιά, 

απευθυνόμενη στο πλατύ κοινό χωρίς αποκλεισμούς. Παράλληλα, επιθυμεί να παραμείνει οικεία στο 

υπάρχον κοινό της που εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζει το έργο της. 

Επιθυμία της Ορχήστρας είναι το τηλεοπτικό της μήνυμα να την καθιστά απολύτως διακριτή και 

αναγνωρίσιμη και να αποπνέει την αίσθηση της ανανέωσης και της ανοδικής καλλιτεχνικής πορείας. 

Το τηλεοπτικό της μήνυμα οφείλει να στοχεύει στην ανάδειξη των συναυλιών της Κ.Ο.Α. ως πρώτη 

επιλογή μεταξύ των ανθρώπων που επιθυμούν να ψυχαγωγηθούν μουσικά. 

 

Τεχνικές σημειώσεις 

Το εταιρικό τηλεοπτικό μήνυμα θα πρέπει να μπορεί να αναδιαμορφώνεται και να τροποποιείται ώστε να 

αποτελεί επικοινωνιακό υλικό της κάθε συναυλίας. 

 

Διάρκεια/Παραδοτέα: 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο (2) μηνών, πιο συγκεκριμένα από την 08/09/2021 έως 07/11/2021. 

Ημερομηνία παράδοσης του εταιρικού τηλεοπτικού μηνύματος ορίζεται η 30/10/2021. Πέραν του 

εταιρικού τηλεοπτικού μηνύματος, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει, στην ίδια προθεσμία, όλα τα 

αρχεία των γυρισμάτων και το μονταρισμένο υλικό ως project. 
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Προϋπολογισμός Προμήθειας:  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ως άνω υπηρεσιών πρέπει να μην υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 

δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) πλέον ΦΠΑ. Το Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α. έχει λάβει απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης για τα έτος 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Κρατήσεις: 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,07% υπέρ της Αρχής, και σε κράτηση 0,06% 

υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα άρθρα 375 παρ. 7 και 350 παρ. 3 αντίστοιχα του Ν. 4412/2016, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Οι κρατήσεις αυτές υπόκεινται σε χαρτόσημο ποσοστού 3% και ΟΓΑ 

χαρτοσήμου ποσοστού 20%. Επιπλέον, τα τιμολόγια αγοράς ή παροχής υπηρεσιών υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου προμηθειών ποσοστού 4% ή 8%  επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 64 του Ν.4172/2013. 

 

Τρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει τμηματικά, μετά την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή κάθε πληρωμής η υποβολή των στοιχείων φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που επιβάλλει ο Νόμος τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την 

εξόφληση.  

 

Προθεσμία υποβολής προσφορών:  

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί το συντομότερο στα γραφεία της Κ.Ο.Α. (Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1) 

σε κλειστό φάκελο με ένδειξη «Για το Διαγωνισμό Τηλεοπτικού Μηνύματος της Κ.Ο.Α.» έως και την 26η 

Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει ημερομηνία αποστολής έως 26η 

Ιουλίου 2021 και να υπάρξει έως την ίδια ημερομηνία ενημερωτικό email για την ταχυδρομική αποστολή 

στο msevastou@koa.gr 

 

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται το συνολικό κόστος των ως άνω εργασιών/υπηρεσιών. 

 

Συνοδευτικά έγγραφα προσφοράς: 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με συμπληρωμένο το έντυπο Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. 
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Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν γραπτώς την πρόταση ή και τις προτάσεις τους (με 

ανώτατο όριο τις 500 λέξεις εκάστη) καθώς και τα στοιχεία τους ή την ταυτότητα του γραφείου τους, 

όπως και δείγμα δουλειάς τους, ειδικότερα εάν υφίστανται συνεργασίες στον τομέα του Πολιτισμού. 

 

Διαδικασία / Κριτήρια επιλογής: 

Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης θα προχωρήσει, εάν έχουν παραληφθεί όλες οι ταχυδρομικές 

προσφορές, την 30 Ιουλίου 2021 στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και στην αποσφράγιση των 

φακέλων προσφορών. Εάν δεν έχουν παραληφθεί εγκαίρως οι ταχυδρομικές προσφορές, θα ορισθεί νέα 

ημερομηνία συνεδρίασης, η οποία θα κοινοποιηθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στους συμμετέχοντες. 

 

Από τις προτάσεις που θα υποβληθούν, θα επιλεγούν -λαμβάνοντας υπόψη και το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς- οι τρεις πιο ενδιαφέρουσες και συμβατές με τη 

δραστηριότητα της Κ.Ο.Α. και θα ζητηθεί από τους τρείς υποψηφίους που θα περάσουν στην επόμενη 

φάση να παρουσιάσουν προφορικώς την πρότασή τους σε συνάντηση με την Επιτροπή αξιολόγησης και 

στελέχη της Κ.Ο.Α. στο διάστημα 6-7 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων και εντός τριών (3) ημερών, η Επιτροπή σε συνεδρίασή της θα 

ανακηρύξει τον Ανάδοχο και θα ενημερώσει τους τρεις (3) υποψηφίους για το τελικό αποτέλεσμα. 

 

Λοιπές πληροφορίες:  

Για την εκτέλεση της προμήθειας, θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ του Ε.Τ.Ο.Σ της Κ.Ο.Α. και του Αναδόχου 

που θα ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους συνεργασίας. 

 

         Ο Διευθυντής της Κ.Ο.Α. 
 
 
              Λουκάς Καρυτινός 
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