
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΝΠΔΔ: ΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΙΚΗ ΣΕΧΝΗ 
Σαχ. Δ/νςη:  ΟΜΗΡΟΤ 57 – 106 72 ΑΘΗΝΑ 

 
 
ΓραφείαΚΟΣ:             Ομιρου 57, 10672 Ακινα  Αρ. Πρωτ:1107 

                                         Ακινα 18/11/2022 

Σθλζφωνα :         210 361 2263, 210 361 2330    

Fax :                    210 361 2 330 

E-mail :                    info@ksot.gr 

 

 

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ:  ΧΕΔΙΑΜΟ 

ΕΝΣΤΠΩΝ ( ΑΦΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,ΠΡΟΚΛΗΗ, FACEBOOKCOVERS) ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΤΓΧΡΟΝΟ ΧΟΡΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» ΣΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020». 

 

Για τθν χορευτικι παράςταςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 17 Δεκεμβρίου2022 

απαιτείται γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ με τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ: 

 

Α.   ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΙΔΕΑ 

Παρουςίαςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) δθμιουργικϊν ιδεϊν προσ επιλογι, αιςκθτικισ 

προςζγγιςθσ για το ςφνολο των εκδθλϊςεων, με βάςθ τισ οδθγίεσ που κα δοκοφν 

από τθν ΚΟΣ. 

Ο Καλλιτεχνικόσ Διευκυντισ τθσ ΚΟΣ διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει τισ 

δθμιουργικζσ ιδζεσ εικαςτικοφ ςχεδιαςμοφ, εφόςον δεν ςυνάδουν με το προφίλ τθσ 

εκδιλωςθσ, βάςει των κατευκφνςεων που ζχουν δοκεί ςτον Ανάδοχο. ε αυτι τθν 

περίπτωςθ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επανζλκει με νζεσ προτάςεισ.   





 

 

 

ΑΦΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Αφίςα για τθν Κεντρικι Εκδιλωςθ. Πρόγραμμα.  
 

Πρόγραμμα  Παραςτάςεων – Αφίςα (Διπλωμζνο  ςταυρόσ πρόγραμμα ανοιχτό 
μζγεθοσ Α3 αφίςα) 
Διάςταςθ      : 297 mm X 420 mm ανοικτό , 148mm X 140  mm κλειςτό 
Χαρτί              : INSIZA MODIGLIANI  λευκό 145 gr GANDIDO 
Εκτφπωςθ     : 4 χρωμία και ςτισ 2 όψεισ 
Επεξεργαςία: Δίπλωμα ταυρόσ 

 

 

ΧΕΔΙΑΜΟ WEBBANNERS 

Internetcover/facebookBanners(δφο ςε διαφορετικά μεγζκθ). 

 

ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Πρόςκλθςθ ςε θλεκτρονικι μορφι 

 

 

Ο γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ του προωκθτικοφ υλικοφ από τον Ανάδοχο κα 

ολοκλθρωκεί ςτο χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ζωσ 10 Δεκεμβρίου 2022. 

 

Β. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Βαςικό κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί θ τεκμθριωμζνθ εμπειρία 

(τουλάχιςτον 5ετισ) του αναδόχου ςτον γραφιςτικό ςχεδιαςμό αφιςϊν, 

προγραμμάτων και λοιποφ προωκθτικοφ υλικοφ για τθν προβολι ςθμαντικϊν 

πολιτιςτικϊν γεγονότων εκνικισ ι/και διεκνοφσ εμβζλειασ, κακϊσ και θ δυνατότθτά 

του να υποςτθρίξει άμεςα τθν ΚΟΣ ςτον τομζα τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η αμοιβι του Αναδόχου κα ανζλκει ζωσ τα 1.000,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ).  

Δ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ 





 

Η προκεςμία υποβολισ προςφορϊν λιγει ςτισ 01/12/2022 και ϊρα 10:00.  

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά, νομικά πρόςωπα ι κοινοπραξίεσ/ενϊςεισ τα 

οποία αςκοφν δραςτθριότθτα ςχετικι µε το αντικείμενο τθσ εργαςίασ και πιο 

ςυγκεκριμζνα: 

α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, 

β) υνεταιριςμοί, 

γ) Ενϊςεισ Προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι Προςφορά, 

δ) Κοινοπραξίεσ Προμθκευτϊν, 

που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα µε τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ-Μζλουσ τθσ Ε.Ε. και 

δραςτθριοποιοφνται νόμιμα ςτον τομζα τθσ προμικειασ και παροχισ υπθρεςιϊν, 

ςχετικϊν µε το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και πλθροφν τουσ όρουσ και 

τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ. 

Σ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να κατακζςουν προςφορά, θ οποία κα περιζχει: 

 1. Σεχνικι Προςφορά µε περιγραφι του τρόπου υλοποίθςθσ των ηθτοφμενων 

υπθρεςιϊν, του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςισ τουσ, κακϊσ και με 

δείγματα προθγοφμενων αντίςτοιχων εργαςιϊν του υποψθφίου. 

2. Οικονομικι προςφορά επί των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν µε τιμι προςφοράσ 

εκφραςμζνθ ςε Ευρϊ (€) ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. τθν τιμι περιλαμβάνονται 

οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΠΑ 

για παράδοςθ των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και µε τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν 

Πρόςκλθςθ. Για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα ςυγκρίνεται θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α. Σο 

ανϊτατο ποςό είναι 1.000 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

3. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία: 

A. Να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςτθν 

οποία ςυµµετζχουν 

B. Να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ: 





 

• δεν ζχει καταδικαςκεί µε αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα 

αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 

• δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ επίςθσ, δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, 

είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

(ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κφριασ & επικουρικισ), δεν ζχουν εκδοκεί εισ 

βάροσ τουσ, ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ, είναι εγγεγραµµζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο, δεν τελοφν 

υπό εκκακάριςθ του Ν. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 

καταςτάςεισ (µόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) και επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό 

διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω 

νομοκετθμάτων ι από άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (µόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόςωπα). 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν1599/1986 ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι αποδζχονται 

ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Πρόςκλθςθσ και θ Προςφορά 

ςυντάχκθκε ςφμφωνα µε τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ 

Πρόςκλθςθσ. 

5. Σα νομιμοποιθτικά ζγγραφα-δικαιολογθτικά ςφςταςισ τουσ, και ςυγκεκριμζνα: 

Εάν ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο: 

• Αντίγραφο του ΦΕΚ ςφςταςθσ ι καταςτατικοφ µε τισ τροποποιιςεισ του, κατά 

περίπτωςθ:  Εάν ο προςφζρων είναι Φυςικό Πρόςωπο: 

• Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία και τισ 

µεταβολζσ του. 

Εάν ο προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, οφείλει επιπλζον να κατακζςει 

πρακτικά αποφάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι απόφαςθ των διαχειριςτϊν 

κάκε υμμετζχοντοσ ςτθν Πρόςκλθςθ, µε τα οποία: 

• Εγκρίνεται θ από κοινοφ µε τουσ άλλουσ εταίρουσ (που αναφζρονται όλοι ρθτά) 

εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, και θ αλλθλζγγυα ευκφνθ κακενόσ εισ ολόκλθρο το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν ζνωςθ (ενϊ αναφζρονται και τα ποςοςτά όλων των 

εταίρων τθσ ζνωςθσ), ο τρόποσ κατανομισ τθσ αμοιβισ των υπθρεςιϊν που κα 

παραςχεκοφν, µεταξφ των εταίρων τθσ ζνωςθσ και το ότι κα ςυςτιςουν 





 

Κοινοπραξία, εφϋ όςον αυτό ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, εάν αναδειχκεί 

Ανάδοχοσ. 

• Ορίηεται ο εταίροσ που κα είναι ο υντονιςτισ/ Επικεφαλισ τθσ ζνωςθσ. 

• Ορίηεται ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ, µε εξουςία να υπογράφει 

δεςμευτικά για τον Τποψιφιο τθν Προςφορά και όλα τα ζγγραφα του Διαγωνιςμοφ. 

ε περίπτωςθ που ο Τποψιφιοσ είναι ζνα νομικό πρόςωπο, δεν απαιτείται αυτι θ 

απόφαςθ, εάν θ εξουςία προσ εκπροςϊπθςθ του υπογράφοντοσ απορρζει από το 

Καταςτατικό ι άλλθ πράξθ που ζχει δθμοςιευτεί κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ (ΦΕΚ 

κ.λ.π.). 

6. Βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ/καλισ εκτζλεςθσ για τθν απόδειξθ εμπειρίασ ι 

οποιοδιποτε άλλο αποδεικτικό που να τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του 

υποψθφίου αναδόχου  

Η µη υποβολή των ανωτζρω δικαιολογητικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του 

υποψηφίου. 

ε περίπτωςθ ζνωςθσ εταιρειϊν ι φυςικϊν προςϊπων, όλα τα δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ υποβάλλονται από κάκε µζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

Όλα τα ζγραφα και όλα τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα. 

Πιςτοποιθτικά ςε γλϊςςα εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 

μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ ανά ηθτοφμενθ υπθρεςία και είδοσ. 

Η ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ των υπθρεςιϊν.  

Κριτιριο επιλογισ είναι θ χαμθλότερθ τιμι εφόςον α)θ προςφορά του καλφπτει τισ 

απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και β)δεν ςυντρζχουν ςε βάροσ του οι λόγοι 

αποκλειςμοφ τθσ παρ.1&2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

 

Οι τιμζσ είναι ςτακερζσ για όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου. 

Παρακαλοφνται, οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν το φάκελο υποψθφιότθτάσ ζωσ 

01/11/2022, ϊρα 10:00, ηλεκτρονικά ςτο email: info@ksot.gr. 





 

 

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, οι υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν για τα 

αποτελζςματά τθσ μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςι τουσ. 

To ποςό τθσ προςφοράσ δεν μπορεί να είναι άνω των χιλίων (1.000,00) ευρϊ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

 

Για ςχετικζσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τον κ. 

Κουτςοφμπα Δθμιτρθ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ μζχρι και τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ, και ϊρεσ 11.00-13.00, ςτο τθλζφωνο 210 3612263. 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΗ ΚΟΣ 

 

ΔΑΦΝΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




