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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤOY 25OY  ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας διοργανώνεται  φέτος για 25η χρονιά από την 

Κινηµατογραφική Εταιρεία Αθηνών και θα πραγµατοποιηθεί από τις 18 έως 29 Σεπτεµβρίου 2019. 

 

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα απαιτηθούν µεταφράσεις κειµένων (ωρολογίου προγράµµατος, 

επίσηµου καταλόγου, δελτίων τύπου, ανακοινώσεων στο Μicrosite του φεστιβάλ) και ειδικότερα: 

1. Μετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά των κειµένων του ωρολογίου προγράµµατος. 

2. Μετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά των κειµένων του επίσηµου καταλόγου του 

Φεστιβάλ. 

3. Μετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά  δελτίων τύπου  που θα εκδώσει το Φεστιβάλ. 

(Προϋποθέτει άµεση συνεργασία µε το Γραφείο  Τύπου. Παράδοση την ίδια ηµέρα). 

4. Μετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά των κειµένων και ανακοινώσεων του site του 

Φεστιβάλ. (αυθηµερόν παράδοση). 

5. Μετάφραση από ελληνικά σε αγγλικά των κειµένων και ανακοινώσεων του microsite και 

του mobile application του Φεστιβάλ. (Αυθηµερόν παράδοση). 

 

Η συνολικά απαιτούµενη µετάφραση από την ελληνική προς την αγγλική γλώσσα και επιµέλεια 

κειµένων στην αγγλική γλώσσα εκτιµάται σε 60.000  λέξεις. 

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 του αντικειµένου του έργου. 

 

Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαµβάνουν: 

- Κείµενα µεταφρασµένα και επιµεληµένα. 

- Έκθεση απολογισµού των αναληφθεισών ενεργειών µετάφρασης. 

 





Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Τεκµηριωµένη σηµαντική εµπειρία του Αναδόχου τόσο στη µετάφραση κειµένων πολιτιστικού 

περιεχοµένου όσο και κειµένων µε ενηµερωτικό – προωθητικό χαρακτήρα, σε έντυπη µορφή και 

στο διαδίκτυο. 

Επίσης, είναι απαραίτητο να τεκµηριωθεί η µεθοδολογία και το χρονοδιάγραµµα αντιµετώπισης 

των µεταφραστικών απαιτήσεων σε έντυπα / ανακοινώσεις φεστιβαλικού χαρακτήρα. 

 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 4.500 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.  

 

∆. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Τρίτη 30/07/2019, ώρα: 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




