
1 | P a g e  

 

MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE 

FOR ENVIRONMENT, CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
the Federation of Mediterranean NGOs working on Environment and Sustainable Development 

 Kyrristou 12, 10556 Athens, Greece 

Tel: +30210-3247490, -3247267, Fax: +30210 3317127 

e-mail: info@mio-ecsde.org 

website: www.mio-ecsde.org 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΥΝΤΟΜΟΥ SPOT ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

 
 

To ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (MEDITERRANEAN INFORMATION OFFICE FOR ENVIRONMENT, 
CULTURE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – MIO ECSDE), προκηρύσσει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο  αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς με 
έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΟΜΟΥ 
SPOT ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ».  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Το αντικείμενο του έργου αφορά στη παραγωγή ενός σύντομου spot (~1 λεπτό) που να αναδεικνύει το 
πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο αλλά και τη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε επίπεδο 
περιφερειακής πολιτικής, υπό το πλαίσιο της Συνθήκης της Βαρκελώνης και της Γραμματείας της που εδρεύει 
στην Ελλάδα (Mediterranean Action Plan of the United Nations Environment Programme).  
 
Το spot θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος της Μεσογείου στις 
αρχές Φεβρουαρίου (2016). Παρόλα αυτά, στόχος είναι να μπορεί να απευθυνθεί και σε ένα ευρύτερο κοινό 
με σκοπό να ευαισθητοποιήσει/ενημερώσει και να δώσει ελπιδοφόρο μήνυμα. Για το σκοπό αυτό πρέπει μέσα 
από το spot να καλυφθούν: 

 Το πρόβλημα 

 Το έργο  της UNEP/MAP, των χωρών και των φορέων για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

 Η συνέχεια του έργου αυτού μέσα από διακρατικές συμφωνίες, υπουργεία, Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, οικονομικούς εταίρους αλλά και απλούς πολίτες. 

 
Πακέτα εργασίας: 

 Concept και σενάριο για το spot (περίπου ενός λεπτού) 

 Προμοντάζ για το spot  

 Τελικό παραδοτέο  
 
Το έργο θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2015. 
 
Χαρακτηριστικά: 
 Βασική γλώσσα Αγγλικά με captioning (Γαλλικά και Αραβικά) (η μετάφραση θα γίνει από την 

αναθέτουσα αρχή) 
 1-2 πολύ σύντομες συνεντεύξεις (στην Αθήνα) με τη χρήση τουλάχιστον 2 καμερών (Shooting format: HD 

1080p/25) 
 Κινηματογράφηση υψηλής αισθητικής και ποιότητας πρωτότυπων πλάνων θαλάσσιων απορριμμάτων 

(συμπεριλαμβανομένων υποθαλάσσιων), και aerial shooting (drone) ακτών, κλπ. 
 Χρήση γραφικών υψηλού επιπέδου (π.χ. animation, μικτή τεχνική, χάρτες, κλπ.).  
 Παράδοση του συνόλου του κινηματογραφημένου υλικού (raw material) 
 Speakage / αφηγητής/ήτρια 
 
Μορφή παράδοσης: Quick time MOV. Avid DNxHD 185 (mastering quality) 
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Άλλα υλικά: Time coded script, Music Cue sheet 
 
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει σύντομη προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση, διαχείριση 
έργου και ομάδα έργου με ανάλογα δικαιολογητικά (δείγματα παρόμοιας παραγωγής, βιογραφικά 
σημειώματα, κλπ.). 
 
Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο συνολικό ποσό για όλο το έργο και δεν θα περιλαμβάνει ΦΠΑ. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους έως την 26η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00, 
είτε αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου στα γραφεία της MIO – ECSDE, Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα, ή να 
την αποστείλουν ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση με ευθύνη του προσφέροντα να παραδοθεί  στα 
γραφεία της MIO-ECSDE ως την καταληκτική ημερομηνία. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή 
ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα παραπάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη και 
επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου είναι € 8,200 (οκτώ χιλιάδες διακόσια 
ευρώ), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
 
Αναστασία Ρονιώτη 
MIO-ECSDE, Κυρρήστου 12, 10556 Αθήνα 
Τηλ.: 2103247267, 2103247490 (εσωτ. 208) 
Fax: 2103317127 
Email: roniotes@mio-ecsde.org 

 
 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015 


