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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α.Λευθεριώτης
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνο: 213 136 1620
e-mail: a.leftheriotis@ypes.gr

Αθήνα, 29-03-2021
Αριθ. Πρωτ.: 23280

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής
προσφοράς για την υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με
τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας.
Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης
προγράμματος ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας, αναφορικά με τη διαδικασία της πολιτογράφησης των αλλογενών
αλλοδαπών με την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 4735/2020), σύμφωνα
με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Απευθείας ανάθεση (Άρθρο 118 του ν.4412/2016)
Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης προγράμματος ενημέρωσης
του κοινού σχετικά με τη μεταρρυθμιστική τομή της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας, αναφορικά με τη διαδικασία της
πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών με την
τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 4735/2020).
Οι προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας αναφέρονται στο
συνημμένο παράρτημα (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ )
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αφορά στο
σύνολο των σχετικών υπηρεσιών.
Όσον αφορά στο σύνολο των σχετικών ενεργειών – υπηρεσιών
θα ληφθεί υπόψη η κατανάλωση των απαιτήσεων του έργου
και η μεθοδολογία υλοποίησης και συγκεκριμένα :

Διανομή
μέσω
'ΙΡΙΔΑ
' με
UID: 6051c7ba843ce89b29d0bc19 στις
29/03/21 14:09

21REQ008351725 2021-03-29

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
Ν.4412/2016 ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ) :

Α) Η σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς την
κατανάλωση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου.
Β) Η μεθοδολογική προσέγγιση του σχεδιασμού και της
υλοποίησης του έργου και της προσαρμογής της στις ειδικές
απαιτήσεις και προδιαγραφές.
Έως 3.720 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Τακτικός Προϋπολογισμός, Ειδικός Φορέας 1007-202
ΑΛΕ 2420906001
8% (οκτώ τοις εκατό) για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με
το άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και όσων άλλων κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Ως συνημμένο παράρτημα





αντίγραφα ασφαλιστικής ενημερότητας,
αντίγραφα φορολογικής ενημερότητας,
πιστοποιητικό ΓΕΜΗ σε ισχύ ,
στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης εταιρείας με τις
πιθανές τροποποιήσεις ή για φυσικά πρόσωπα Βεβαίωση
Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία,
 απόσπασμα/τα ποινικού μητρώου των εταίρων ή των μελών
του Δ.Σ. - ή του Φυσικού Προσώπου-, με ημερομηνία
έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους
(δύναται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8
παρ. 4 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1
άρθρου 73 του ν.4412/2016.).
 Ισολογισμούς τριών (3) τελευταίων ετών
Η ισχύς της προσφοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2)
μήνες από την κατάθεση και να αναφέρεται στην προσφορά.
Με την προσφορά, θα πρέπει να υποβληθεί Φάκελος Τεχνικής
Προσφοράς, στον οποίο θα περιλαμβάνεται τουλάχιστον :
 Εταιρική Παρουσίαση
 Κατάλογος παρεμφερών, με το υπό ανάθεση, έργων (να
έχει δηλαδή υλοποιήσει στο παρελθόν τουλάχιστον ένα
ενημερωτικό video διάρκειας τουλάχιστον 2 λεπτών)
 Ομάδα έργου και εμπειρία.
 Δημιουργική – σεναριακή προσέγγιση σε σχέση με τα
αναφερόμενα στα παραρτήματα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Πέμπτη 01 – 04 – 2021 και ώρα 14.30
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :

Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προμηθειών & Υποδομών
Τμήμα Προμηθειών
Σταδίου 31, 4ος όροφος, Τ.Κ. 101 83 Αθήνα
e-mail: a.leftheriotis@ypes.gr
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ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ :

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί: α) στην ιστοσελίδα του
ΥΠΕΣ www.ypes.gr, β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr
και γ) στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΑ www.acci.gr

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ

Διανομή
μέσω
'ΙΡΙΔΑ
' με
UID: 6051c7ba843ce89b29d0bc19 στις
29/03/21 14:09

21REQ008351725 2021-03-29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Προδιαγραφές
Εισαγωγή
Με τον Ν. 4735/2020 πραγματοποιήθηκε μια καίρια μεταρρυθμιστική τομή στη διαδικασία
της πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών με την τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής
Ιθαγένειας. Αυτή η αλλαγή αφορά πάνω από 100.000 αλλοδαπούς νόμιμους κατοίκους της
χώρας, καθώς και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην εικόνα της
χώρας διεθνώς.
Η διαδικασία πολιτογράφησης ή απόδοσης ιθαγένειας στη διεθνή έννομη τάξη αποτελεί
κυρίαρχο προνόμιο ενός κράτους. Είναι, λοιπόν, σημαντικό η χώρα μας να εκπέμπει στο
πεδίο αυτό την εικόνα ενός σύγχρονου, οργανωμένου, δημοκρατικού κράτους. Επομένως η
απόδοση πολιτικών δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται με όρους διαφάνειας, αντικειμενικότητας,
καθολικότητας και εγκυρότητας.
Η πολιτογράφηση αφορά τρεις κατηγορίες. Πρώτα τους ομογενείς μας, για τους οποίους
εμείς από τον περασμένο Μάρτιο επανιδρύσαμε το Τμήμα Ομογενών στο Υπουργείο, για να
επιταχύνουμε τη διαδικασία. Ύστερα είναι τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στη
χώρα και φοίτησαν στην Εκπαίδευσή μας. Για όλους λοιπόν αυτούς που νιώθουν τη χώρα
μας ως Πατρίδα τους και λαχταρούν να γίνουν Έλληνες πολίτες στο παρόν Νομοσχέδιο
προβλέπουμε τη δημιουργία δύο νέων Διευθύνσεων σε Αττική και Μακεδονία που θα
διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους άμεσα και αποτελεσματικά.
Οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες απόδοσης ιθαγένειας εντοπίζονται στην κατηγορία της
πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών. Αυτών δηλαδή που ζητούν να γίνουν Έλληνες
πολίτες βάσει του άρθρου 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Σύμφωνα με την έως τώρα
νομοθεσία, οι αλλογενείς αλλοδαποί που έχουν αιτηθεί να πολιτογραφηθούν Έλληνες
καλούνται στο τελικό στάδιο να δώσουν συνέντευξη σε μια Επιτροπή για να διαπιστωθεί η
καλή γνώση και χρήση της γλώσσας μας, αλλά και οι γνώσεις που διαθέτουν πάνω στην
ελληνική ιστορία, πολιτισμό και πολιτικούς θεσμούς, εκτός των άλλων στοιχείων που
πιστοποιούνται στη διάρκεια της συνέντευξης (π.χ. ο βαθμός κοινωνικής και οικονομικής
ένταξης στη ζωή της χώρας του αιτούντος ή οι λόγοι για τους οποίους ζητά να γίνει Έλληνας
πολίτης).
Οι Επιτροπές αυτές (αυτή τη στιγμή λειτουργούν 19 σε όλη τη χώρα) αποδεικνύονται
δυσλειτουργικές γιατί συνεδριάζουν συνήθως δύο φορές τον μήνα. Συχνά μάλιστα οι
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συνεδριάσεις αυτές αναβάλλονται, καθώς συμμετέχουν στελέχη από διαφορετικά
υπουργεία. Αυτές οι καθυστερήσεις συμπαρασύρουν το σύνολο των αιτημάτων, αφού οι ίδιοι
υπάλληλοι καλούνται να αξιολογήσουν το σύνολο των αιτημάτων.
Στις αρχές Μαΐου του 2020 η Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών
το πόρισμά της, βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε με τη Γενική Γραμματεία
Ιθαγένειας. Το πόρισμα ανέφερε τις δυσλειτουργίες, αλλά και τους κινδύνους διαφθοράς στο
πεδίο αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επεσήμανε και το σχετικό πόρισμα της Εθνικής

Αρχής Διαφάνειας, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη πελατειακών
πρακτικών και εστίες αδιαφάνειας και διαφθοράς. Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να
παραβλέψουμε το γεγονός της σχετικής ανομοιογένειας των ερωτημάτων που
απευθύνουν οι Επιτροπές προς τους συνεντευξιαζόμενους. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι
ένας στους πέντε εξετασθέντες από τις Επιτροπές που απορρίπτονται εκφράζουν αντιρρήσεις
για την ετυμηγορία της Επιτροπής προσφεύγοντας στο Συμβούλιο Ιθαγένειας του
Υπουργείου Εσωτερικών. Το μέγιστο μέγεθος συνεντεύξεων που έχουν γίνει κατ’ έτος από το
σύνολο των Επιτροπών μόλις μια χρονιά – το 2016 – έφτασε τις 4.100. τις υπόλοιπες χρονιές
οι συνεντεύξεις κινούνται περί τις 3.300 περίπου. Τα αντίστοιχα αιτήματα που κατατίθενται
κάθε έτος κυμαίνονται από 6.000 έως 8.000. Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι το σύστημα των
Επιτροπών συνέντευξης είναι αλυσιτελές και διαιωνίζει το πρόβλημα.
Με τον Ν. 4735/2020 ανασχεδιάζεται η πολιτογράφηση των αλλογενών με στόχο :
-

την αντικειμενική,

-

διαφανή

-

γρηγορότερη απόδοση της Ελληνικής Ιθαγένειας σε όσους πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις και ταυτόχρονα

-

την εξάλειψη των πηγών διαφθοράς και πελατειακών πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό:
Θεσμοθετήθηκε

η

αντικατάσταση

των

συνεντεύξεων

ενώπιον

των

Επιτροπών

Πολιτογράφησης με ένα ενιαίο πανελλαδικού τύπου σύστημα γραπτών εξετάσεων. Αυτές θα
διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο και η επιτυχία σε αυτές θα οδηγεί τον συμμετέχοντα στην
απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π). Η εξέταση θα
αφορά γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο ανάλογο του Β1 και γνώσεις σε θέματα
Ιστορίας, πολιτισμού, γεωγραφίας και πολιτικών θεσμών της χώρας. Θα πιστοποιούνται,
δηλαδή, οι γνώσεις που θεωρούνται απαραίτητες τόσο για την ισότιμη κι ανεξάρτητη
συμμετοχή στα κοινά, όσο και εκείνες που αποδεικνύουν ότι γνωρίζει τα συστατικά
χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας της χώρας, της οποίας επιθυμεί να γίνει πολίτης. Έτσι, θα
έχουμε πολιτογραφούμενους με τον αναγκαίο πολιτικό εγγραμματισμό, ικανούς για
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αυτόνομη συμμετοχή στη δημόσια ζωή του τόπου. Η εξέταση αυτή θα είναι εκείνη που θα
αποδεικνύει ότι ο αλλοδαπός έχει τη γνώση της χώρας και του πολιτισμού της σε επίπεδο
που να μπορεί να αποτελέσει ισότιμο πολίτη της.
Για άτομα που ανήκουν σε ειδικές μαθησιακές κατηγορίες (π.χ. δυσλεκτικοί, ανάπηροι,
ηλικιωμένοι κλπ) δίνεται η δυνατότητα προφορικής εξέτασης την ημέρα της εξέτασης από
ειδική επιτροπή.
Η απόκτηση του Πιστοποιητικού αυτού θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή αίτησης πολιτογράφησης από εδώ και στο εξής. Στο τέλος της διαδικασίας ο
αιτών θα δίνει ολιγόλεπτη συνέντευξη σε τρία στελέχη της υπηρεσίας για εξακρίβωση
στοιχείων ταυτότητας καθώς και της οικονομικής και κοινωνικής ένταξής του. Η συνέντευξη
αυτή θα τηρεί όλες τις προδιαγραφές υπέρ του διοικούμενου και ακολουθεί το πρότυπο
διεθνών πρακτικών που ακολουθούνται (όπως στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στην Αυστραλία).
Κανείς δεν μπορεί ν’ αμφισβητήσει ότι η μορφή αυτού του συστήματος διασφαλίζει
αντικειμενικότητα, ισοτιμία και καθολικότητα (όλοι εξετάζονται σε κοινά θέματα)
καθώς και διαφάνεια (αφού η διόρθωση των γραπτών θ’ ακολουθεί τη γνωστή πρακτική
των Πανελλαδικών εξετάσεων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και εκτεταμένη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή). Ταυτόχρονα λαμβάνεται ειδική μέριμνα για ομάδες με ειδικά
μαθησιακά χαρακτηριστικά, ώστε να διευκολυνθούν σύμφωνα με τις διεθνείς
πρακτικές στην εξέτασή τους. Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας
Γνώσεων για Πολιτογράφηση θα διεξάγονται σταθερά δύο φορές τον χρόνο για όσους
αλλογενείς αλλοδαπούς έχουν εκδηλώσει βούληση να αποκτήσουν την Ε. Ι.
Να σημειωθεί ότι προβλέπεται η δημιουργία Τράπεζας Θεμάτων τόσο στο αντικείμενο της
ελληνικής γλώσσας, όσο και στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Την ευθύνη συγκρότησης
της Τράπεζας Θεμάτων και της επιλογής των θεμάτων των εξετάσεων την έχει ειδική
Επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Από εκεί θα
αντλούνται τα θέματα που θα τίθενται στην εξεταστική διαδικασία. Αυτή η Τράπεζα θα είναι
προσβάσιμη ηλεκτρονικά στον οποιονδήποτε. Άρα, όλες οι διαδικασίες θα διέπονται από την
απόλυτη διαφάνεια.
Μια ακόμη παρέμβαση πολύ σημαντική που γίνεται αφορά την οργανωτική δομή της
Ιθαγένειας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δημιουργείται Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας στο Υπ
Εσωτερικών για την πληρέστερη εποπτεία και αξιολόγηση των επιμέρους οργανικών
μονάδων (15 Διευθύνσεις). Σε συνδυασμό με το ανεξάρτητο Τμήμα Εποπτείας, Ελέγχου και
Αξιολόγησης

που

έχουμε

ιδρύσει

σε

προηγούμενη

νομοθετική

μας

διασφαλίζουμε το επίπεδο ελέγχου όλων των σταδίων της διαδικασίας.
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Επιπλέον προβλέφθηκαν 42 νέες οργανικές θέσεις στην Ιθαγένεια που θα καλυφθούν μέσω
του συστήματος κινητικότητας. Άρα προστίθενται έμπειροι δημόσιοι υπάλληλοι στις δομές
Ιθαγένειας. Ιδρύθηκαν δύο νέες θεματικές Περιφερειακές Διευθύνσεις που θα
αφορούν αποκλειστικά τους αιτούντες πολιτογράφηση με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του
Κώδικα σε Αττική και Μακεδονία. Αφορά δηλαδή τα παιδιά που γεννήθηκαν και πήγαν
σχολείο στην Ελλάδα κι εκείνα που ήρθαν πολύ μικρά και παρακολούθησαν το ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα. Στην ουσία

επιλύουμε το μακροχρόνιο πρόβλημα καθυστερήσεων

στην απόδοση Ελληνικής Ιθαγένειας στα παιδιά αλλοδαπών, τη λεγόμενη «δεύτερη γενιά»,
κάτι που αποτελεί και πάγιο αίτημα των οργανώσεών τους. Όσοι από αυτούς το επιθυμούν,
και όπως δείχνουν τα στοιχεία είναι η συντριπτική τους πλειοψηφία, χωρίς καθυστερήσεις,
που σήμερα τους ταλαιπωρούν ιδιαίτερα, θα τους δίνεται η δυνατότητα να γίνονται Έλληνες
πολίτες ως «μετέχοντες της ημετέρας παιδείας» κατά τον Ισοκράτη. Ταυτόχρονα με
γρήγορους ρυθμούς υλοποιείται η ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών και των διαδικασιών,
όπως και την

ψηφιοποίηση των αρχείων. Στο πλαίσιο αυτό εκπονούνται μελέτες και

σχεδιάζονται ψηφιακά εργαλεία προς την παραπάνω κατεύθυνση με την αρωγή του
Υπουργείου Ψηφιακής πολιτικής και Απλούστευσης Διαδικασιών.
Γίνεται αντιληπτό ότι για όλες αυτές οι θεμελιώδεις αλλαγές που περιγράφονται παραπάνω
είναι αδήριτη ανάγκη να ενημερωθεί η κοινωνία των πολιτών. Πρόκειται για εξελίξεις που θα
αλλάξουν τη ζωή χιλιάδων κατοίκων της χώρας μας και η επικοινώνησή τους αποτελεί
σημαντική υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα κρίνεται σκόπιμη η παραγωγή ενός
τηλεοπτικού μηνύματος που θα επικοινωνεί οπτικοακουστικά τις μεγάλες αυτές αλλαγές. Το
κόστος του έργου πρόκειται να βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Ιθαγένειας
Περιγραφή έργου
Το έργο αφορά στη δημιουργία τηλεοπτικού μηνύματος (σποτ) που θα παρουσιάζει με
εύληπτο τρόπο τη μεγάλη αυτή θεσμική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο
Εσωτερικών και πώς διαμορφώθηκαν οι διαδικασίες πολιτογράφησης των αλλογενών
αλλοδαπών από τον Ν.4735/2020. Συγκεκριμένα :
Το βίντεο θα πρέπει να περιλαμβάνει:



Eνα διαφημιστικό σποτ διάρκειας περίπου 2 λεπτών
Τελικό αρχείο εικόνας, κατά προτίμηση τύπου FHD ανάλυσης 1920Χ1080

Επεξεργασία:


Montage
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Post production



Αγορά πλάνων από image bank



Ψηφιακή επεξεργασία εγκεκριμένου montage



Ένθεση supers, logo



Επεξεργασία ήχου



Sound mix



Μία (1) εκφώνηση, με εκφωνητή ΣΕΔΙΚΕ



Μια μουσική βιβλιοθήκης χωρίς αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης

Παραδοτέα
Τα παραδοτέα του έργου αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α
1

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραγωγή ενός τηλεοπτικού
σποτ διάρκειας περίπου δύο (2)
λεπτών

Σε μορφή κατάλληλη για τηλεοπτική αναμετάδοση και
ψηφιακή αναμετάδοση μέσω διαδικτύου.

Υλικό επικοινωνίας
Η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να παραδώσει στον
ανάδοχο το σχετικό υλικό που αφορά τις θεσμικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις προς
χρήση. Οι κάθε είδους εφαρμογές των δημιουργικών ιδεών, καθώς και όλο το σχετικό υλικό
παραγωγής και οι μελέτες θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο της Γενικής Γραμματείας
Ιθαγένειας

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

το

οποίο

αυτή

έχει

το

δικαίωμα

να

επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το υλικό θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή από τον
Ανάδοχο. Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς θα εκχωρηθούν στην Αναθέτουσα
Αρχή, η οποία θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Εκτιμώμενο κόστος και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Εκτιμώμενο κόστος
Το ανώτατο συνολικό εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι
ευρώ (3.720,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Το ποσό αναλύεται – κατανέμεται ως εξής :

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
και

επιμέλεια

%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΑ ANA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ

1

Σκηνοθεσία
παραγωγής

της

16,67 %

620 €

2

Επεξεργασία και παραγωγή ήχου και
εικόνας

76,66 %

2.852 €

3

Δικαιώματα μουσικών θεμάτων και
εικόνων

6,67 %

248 €

ΣΥΝΟΛΟ

100%

3.720 €

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής.
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