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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΘΕΜΑ : “ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ  ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
4.100 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% (CPV 79961000-8 « ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ») 

 

Η ΟΧΕ ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών φωτογραφήσεων όπως αυτές 
περιγράφονται στη μελέτη που έχει συνταχθεί και επισυνάπτεται της παρούσας 
Πρόσκλησης.  

Η παραπάνω παροχή υπηρεσίας θα εκτελεσθεί με την διαδικασία της απευθείας 
Ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 και του τροποποιημένου 
άρθρου 120 του ν. 4412/16 όπως ισχύει  από 01/06/2021. 

 Για τον λόγο αυτό αποστέλλει Πρόσκληση στην παρακάτω εταιρεία «ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΡΑΠΑΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ-ΒΙΝΤΕΟΛΗΨΕΙΣ» με ΑΦΜ 061717055  ΔΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης οδός Ηρακλή 61. 

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο ποσό 4.100€ ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 24% 

Η εταιρεία υποχρεούται, εφόσον ενδιαφέρεται να καταθέσει την προσφορά της σε 
κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της ΟΧΕ μέχρι την Τρίτη 07/06/2022 και ώρα 
10:00 π.μ . 

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 09/06/2021 και ώρα 12:00 
μ.μ στα γραφεία της ΟΧΕ .  

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΟΧΕ έτος 
2022 . 

Ο προσφέρων θα πρέπει μαζί με την προσφορά του, να καταθέσει Φορολογική και 
Ασφαλιστική ενημερότητα σε κλειστό φάκελο .  

 

ΕΚ ΤΗΣ ΟΧΕ  

 



                ΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ-
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 

2022  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Υ ΠΡΟ ΦΠΑ 

 
 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

 Κάλυψη των 72 αγώνων για το 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων - 

Νεανίδων Beach Handball (14- 19 

Ιουνίου) που θα διεξάγονται σε τρία 

διαφορετικά γήπεδα ταυτόχρονα με 

τουλάχιστον δέκα φωτογραφίες ανά 

αγώνα 

  

 Κάλυψη 72 αγώνων για το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Ανδρών- Γυναικών Beach 

Handball (21-26 Ιουνίου) που θα 

διεξάγονται σε τρία διαφορετικά γήπεδα 

ταυτόχρονα με τουλάχιστον δέκα 

φωτογραφίες ανά αγώνα. 

 

  

 Κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων (πχ 

παράλληλες εκδηλώσεις, περίπτερα σε 

αεροδρόμιο,  λιμάνι) που αφορούν τη 

διοργάνωση 

  

 Κάλυψη όλων των συνεντεύξεων Τύπου   

 Κάλυψη των τελετών έναρξης και λήξης  

 

  

 Κάλυψη των απονομών και των 

βραβεύσεων  

  



 
 

 ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ ΠΡΟ   ΦΠΑ 4.100,00€  

ΦΠΑ  24% 984,00€  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΙΚΟ 5.084,00€  

 
 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Το φωτογραφικό υλικό που θα προκύψει, θα ανήκει στη δικαιοδοσία της Ομοσπονδίας, θα 

χρησιμοποιηθεί ως προωθητικό υλικό των δράσεων καθαυτών καθώς και της 

Ομοσπονδίας, ενώ ταυτόχρονα το υλικό θα αποτελέσει παρακαταθήκη προς όφελος του 

αθλήματος. 

 
 Ο φωτογράφος πρέπει να είναι επαγγελματίας με εξειδίκευση στα αθλητικά γεγονότα και 

προϋπηρεσία σε αγώνες χάντμπολ και να δηλώνει ως μόνιμη έδρα το Ηράκλειο της 

Κρήτης.  

 

 Ο φωτογράφος θα υπάγεται στο γραφείο Τύπου και επικοινωνίας της διοργάνωσης και θα 
εκτελεί τις οδηγίες από τον Διευθυντή της διοργάνωσης και τον Διευθυντή Επικοινωνίας 

 Οι φωτογραφίες θα είναι υψηλής ανάλυσης, ψηφιακές και ο φωτογράφος θα πρέπει να τις 

μεταφέρει στο γραφείο Τύπου της διοργάνωσης με USB μετά το τέλος κάθε 

αγώνα/δράσης. 

 

 
 Στο τέλος της διοργάνωσης ο φωτογράφος θα συγκεντρώσει όλο το υλικό σε USB και θα το 

αποστείλει στο γραφείο Τύπου της ΟΧΕ. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


