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Αθήνα, 07.10.2021 

Αρ. Πρωτ.: 100721-1  

Προς: ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΔΡΑΞΕ 

ΑΦΜ: 997023398 

ΔΟΥ: ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ 

ΈΔΡΑ: ΔΑΜΑΡΕΩΣ 109, Τ.Κ. 116 33 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΑΧΑΙΡΑ 

 

 

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ 

17ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟ 31/7/2017 (ΑΠ: 940) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 13ο, 14ο και 17ο ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL» (Κωδ. ΟΠΣ 5004187) 

ΣΤΟ ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».   

 

Η ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε προσκαλεί τους παραπάνω να καταθέσουν προσφορά 

σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών (άρθρο 118 του Ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/2021) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ 
17ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ 
Α.Μ.Κ.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 31/7/2017 (ΑΠ: 940) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 13ο, 14ο και 17ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL» (Κωδ. ΟΠΣ 
5004187) ΣΤΟ ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».   

http://www.adaf.gr/multitrab-productions/


 
                                                             Φλέμινγκ 7, Ν. Φιλαδέλφεια, 143 42 

                                                        http://www.adaf.gr/multitrab-productions/ 

 

 

 

2 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Επί τη βάσει της προσφερόμενης τιμής, εφόσον η προσφορά πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα Α΄ της 
παρούσας. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
5.500,00 € 

ΠΟΣΟ ΦΠΑ   
6.820,00 € 
 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 
(ΑΔΑΜ) 

 
 

CPV Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ (79953000-9) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Oι κατά Νόμο κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης (Α.Ε.Π.Π. 0,06% Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%, Χαρτόσημο 3% επ’ αυτών 
και ΟΓΑ 20% επί του τελευταίου). 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ 
ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Η καταβολή του οικονομικού τιμήματος πραγματοποιείται α) με την 
προσκόμιση πρωτοκόλλου οριστικής συνολικής παραλαβής και λοιπών 
απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής, β) εντός εξήντα (60) ημερών 
μετά την παραλαβή του αντίστοιχου παραστατικού.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΑ 
ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF) 
 

1) Φάκελος δικαιολογητικών ως κατωτέρω 
2) Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Α΄ 
3) Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος 

Β΄ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ (για κάθε νόμιμη 
χρήση, εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων για 
συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου) 
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• αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου, με αναγραφή μη ύπαρξης 
οφειλών για το προσωπικό  

• αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού 
προσώπου (δικαιολογητικά στοιχεία νόμιμης σύστασης και 
εκπροσώπησης) σε ισχύ 

• υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86 του 
προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79 Α 
του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως : αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές , ββ) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 
80 παρ.9 του Ν.4412/2016 ,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του 
άρθρου 43 του Ν.4506/2019)καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γγ) στις περιπτώσεις 
των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση 
νόμιμο εκπρόσωπο ή αντίστοιχα αποσπάσματα ποινικών μητρώων 

• υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/86 στην οποία θα 
δηλώνεται ότι ο προσφέρων δύναται να προσφέρει προσηκόντως τις 
αιτούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

 
(Σημ: τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι ΣΕ ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 
χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις [3] μήνες πριν από την 
υποβολή τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 
4412/2016). 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η κατάθεση γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που ακολουθούν: info@adaf.gr & 
ilias@adaf.gr 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Μέχρι την Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 17:00 (πέντε πλήρεις ημέρες, 
αρχόμενες από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Νίκος Χατζηχριστοδούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 3230005) 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα 
www.tainiothiki.gr 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ της ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε 

 

 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη δημιουργία γραφιστικών εφαρμογών για το 17ο Athens Digital Arts 
Festival της ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε. 

 
Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών της διοργάνωσης του Φεστιβάλ (17ο Athens Digital Arts Festival) 
αναπτύσσοντας την οπτική ταυτότητα για την άρτια προβολή του φεστιβάλ το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί σε Hybrid (online και φυσική) εκδοχή. Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα 
αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσει έως τις 31.10.2021. 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 της Πράξης. 
 
Τα καθήκοντα του Αναδόχου περιλαμβάνουν την υποστήριξη της ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ 
Α.Μ.Κ.Ε για τη δημιουργία γραφιστικών εφαρμογών για το 17ο Athens Digital Arts Festival και 
ειδικότερα: 
              α. Ανάπτυξη concept 
              β. Υλοποίηση των παραδοτέων γραφιστικών εφαρμογών του φεστιβάλ 
 
 
Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαμβάνουν: 
• Αφίσα καλέσματος συμμετοχής 
• Αφίσα τελικής έκδοσης Φεστιβάλ 
• Πρόγραμμα Φεστιβάλ 
• Lanyards / Badges 
• Δημιουργία Video Teaser βασισμένο στην εκάστοτε καμπάνια (κάλεσμα συμμετοχής / τελική 
έκδοση φεστιβάλ) (διάρκειας 10 – 30sec) 
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• Κάρτες τέλους 1920Χ1080 pixels στα video teaser (γραφικά & λογότυπα) 
 • Κεντρική φωτογραφία Web Site (2021.adaf.gr) (jpeg) 
• Σχεδιασμός συνολικής ταυτότητας / γενικό Branding Social Media για το ADAF 2021 Edition 
• Σχεδιασμός ψηφιακών εφαρμογών (jpeg) και γενικό Branding για την υποστήριξη των social 
media σελίδων (Facebook Page | cover photo, YouTube Page | cover photo, Twitter Page | cover 
photo), Merchandise (T-shirt & Πάνινη τσάντα). 
• Γραφιστικές (ψηφιακές εφαρμογές) για τον σχεδιασμό της διαδικτυακής έκδοσης του φεστιβάλ 
στον κόμβο (online.adaf.gr) και συγκεκριμένα: 
- 1 Χ graphic trailer με το best off υλικό από το σύνολο της θεματική της 17ης online 
διοργάνωσης διάρκειας έως 4’:30’’ 
Επιπρόσθετα ο ανάδοχος θα αναλάβει να δημιουργήσει video trailer επεμβαίνοντας όπου χρειάζεται 
με special effects, καθώς και χρησιμοποιόντας κατάλληλο sound design όπου χρειάζεται, με στόχο τις 
ανάγκες παρουσίασης και γραφιστικής προβολής του συνόλου της διοργάνωσης και των καλλιτεχνικών 
έργων της διοργάνωσης και συγκεκριμένα: 
- 15 X video teaser διάρκειας έως 1’:30’’ με υλικό για τις κατηγορίες της διοργάνωσης και 
συγκεκριμένα τις ενότητες Animation, ADAF Kids, Video Art, Special Screenings, Performances, Web Art, 
Games/360Videos. 
- 30 Χ video teaser διάρκειας έως 30’’ με υλικό από καλλιτεχνικά έργα για χρήση posts & stories 
στα κοινωνικά δίκτυα 
 
2. Διάρκεια της σύμβασης 

 

Η προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης είναι έως τις 30.12.2022. 

 

3. Τόπος παροχής των υπηρεσιών 

 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στα γραφεία του Ανάδοχου, είτε στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας 

Αρχής, όποτε αυτό ζητείται, και όπου αλλού απαιτεί η υλοποίηση του έργου.  
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Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Ο καλούμενος οικονομικός φορέας οφείλει να τεκμηριώσει για 

την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

α) Ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, έχει εμπειρία τεκμηριωμένη στο γραφιστικό σχεδιασμό 

σε εξειδικευμένες ψηφιακές εφαρμογές διεθνούς εμβέλειας. 

 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

 

Ο προϋπολογισμός της αμοιβής του Αναδόχου, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, είναι 5.500.00 €, 

πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.  

 

Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο εφάπαξ και μετά την οριστική παραλαβή των Υπηρεσιών του. 

 

Κατά την παραλαβή, η αρμόδια επιτροπή που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγχει και θα βεβαιώνει 

την πλήρη εκπλήρωση των συμβατικών καθηκόντων του αναδόχου κατά την αντίστοιχη περίοδο, είτε θα 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων. 

 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 

τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς 

αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
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α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην απόφαση.  

 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα. 

  

 

 

 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο καλούμενος οικονομικός φορέας οφείλει να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά 

αναφέρονται στην σελίδα “2” και “3” της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.  

 

Δ.1. Περιεχόμενα φακέλου δικαιολογητικών/τεχνικής προσφοράς (συμπληρωματικά στοιχεία και 

εξειδικεύσεις σε σχέση με τα οριζόμενα στη σελίδα “2” και “3” της παρούσας): 

 

Για την τεκμηρίωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής υποβάλλονται:  

 

- Συναφθείσες συμβάσεις και βεβαιώσεις οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης ή άλλα 

δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται η ζητούμενη από την παράγραφο Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα της ενότητας Β της Πρόσκλησης εμπειρία του οικονομικού φορέα κατά την 

τελευταία τριετία. 

 

http://www.adaf.gr/multitrab-productions/
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Δ.2. Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς (σύμφωνα με τους όρους και το παράρτημα Β΄ 

της παρούσας).  

 

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς. 

 

Ο Χρόνος ισχύος της προσφοράς (τεχνικής και οικονομικής) ορίζεται στους έξι (6) μήνες από την υποβολή 

της. 

 

Με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς οικονομικός φορέας αποδέχεται το σύνολο των όρων της 

παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την πλήρη 

εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των 

υποχρεώσεων προς τρίτους (Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς, κ.λπ.). 

 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adaf.gr/multitrab-productions/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ : ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ 17ου 

ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 

31/7/2017 (ΑΠ: 940) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 13ο, 14ο και 17ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL» (Κωδ. ΟΠΣ 5004187) ΣΤΟ ΕΠ 

«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».   

    
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

Α.1 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ 

17ου ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL ΤΗΣ 
ΜΟΥΛΤΙΤΡΑΜΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ Α.Μ.Κ.Ε 

  

ΣΥΝΟΛΟ     

 ΦΠΑ 24%     

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ     

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 6 (ΕΞΙ) ΜΗΝΕΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ. 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, 

Κ.ΛΠ.). 

http://www.adaf.gr/multitrab-productions/
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  Αθήνα ……………………………2021 

 

             Ο/Η προσφέρων/ουσα 

 

 

               (υπογραφή & σφραγίδα) 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΟΙΚΕΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016. 

http://www.adaf.gr/multitrab-productions/

