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Ρέθυμνο, 05-12-2011
Αριθμ.Πρωτ.: 6619

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια του έργου
«Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια ∆ιαπολιτισµική
Εκπαίδευση στη ∆ιασπορά», µε Κ.Α:3179 το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια
του ΕΣΠΑ και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
και Εθνικούς πόρους και υλοποιείται από το Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών
και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού
Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης ενδιαφέρεται για συνεργασία µε
εικονογράφους και γραφίστες, οι οποίοι θα αναλάβουν την εικονογράφηση,
καλλιτεχνική επιµέλεια και επιµέλεια έκδοσης διδακτικού υλικού(έξι
βιβλίων) σε έντυπη µορφή.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά µόνο πρόσωπα. Με βάση τις
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα δηµιουργηθεί ένας πίνακας εικονογράφων
και γραφιστών από τους οποίους θα επιλέγεται κάθε φορά µία οµάδα, µετά
από την αποσαφήνιση των εκάστοτε χρονοδιαγραµµάτων, του τελικού
συνολικού κόστους εικονογράφησης και καλλιτεχνικής επιµέλειας του
βιβλίου, της διασφάλισης της ποιότητας αλλά και των δυνατοτήτων
συνεργασίας µε τη συγγραφική οµάδα και βάσει της πλέον συµφέρουσας για
το έργο προσφοράς.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σηµείωµα, δείγµα
από εργασίες που έχουν πραγµατοποιήσει (π.χ. εικονογραφηµένο παιδικό ή
σχολικό βιβλίο) και οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές

της παραγράφου ΙΙ µέχρι την Τρίτη 20/12/2011 (ώρα 14:30) στα γραφεία
της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού στο Ρέθυµνο, στη διεύθυνση:
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Ειδικός Λογαριασµός
Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου
Τ.Κ. 74 100, Ρέθυµνο Κρήτης
Υπόψη κας Βαρβάρας Κοπανάκη-Τηλ.28310 77948
Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο,
στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
•
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσκληση µε αρ. πρωτ. 6619/0512-2011.
•
Τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση,
τηλέφωνο επικοινωνίας).

Ι. Περιγραφή έργου:
1. Η συγγραφική οµάδα σε συνεργασία µε τον εικονογράφο και µε οδηγό
το κείµενο του βιβλίου αποφασίζουν για τις εικόνες προς εικονογράφηση
(αριθµός εικόνων, µεγέθη και ύφος). Μετά από αυτό καθορίζεται και η
τελική οικονοµική προσφορά του εικονογράφου.
2. Στο επόµενο στάδιο ο εικονογράφος πρέπει να παρουσιάσει ενδεικτικό
αριθµό εικόνων και αφού η συγγραφική οµάδα εγκρίνει το ύφος των
εικόνων, να προχωρήσει στο σχεδιασµό όλου του υλικού του βιβλίου και
να το παραδώσει σε φυσικό µέγεθος.
3. Ο γραφίστας προτείνει προσχέδιο του lay out στη συγγραφική οµάδα.
4. Κατά τη διαδικασία της σελιδοποίησης θα πρέπει να γίνει και ο ακριβής
σχεδιασµός κασέ του βιβλίου από το γραφίστα, µε όλες τις πληροφορίες
για τη σωστή εκτέλεση, καθώς και το άθροισµα των σελίδων και των
εικόνων του βιβλίου για να υπολογιστεί το τελικό κόστος και η τελική
προσφορά του γραφίστα.
5. Αφού η συγγραφική οµάδα εγκρίνει, ο γραφίστας προχωρά στις
εργασίες: σελιδοποίηση, σκανάρισµα και επεξεργασία εικόνων όλου του
βιβλίου.
6. Παρακολούθηση των εργασιών του τυπογραφείου από τον υπεύθυνο
για την καλλιτεχνική και εκδοτική επιµέλεια (γραφίστα ή εικονογράφο). Η
συνεργασία των δύο είναι απαραίτητη, την ευθύνη όµως θα έχει αυτός
που θα αναλάβει την επιµέλεια έκδοσης.
7. Επίσης, ο εικονογράφος και ο γραφίστας είναι υποχρεωµένοι να
παρακολουθούν την πορεία του διδακτικού υλικού µέχρι την τελική του

έκδοση από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων, ώστε να
διορθώνουν οι ίδιοι τα τυχόν λάθη ή αλλαγές ή αναµορφώσεις που πρέπει
να γίνουν στο κάθε βιβλίο.
Η αµοιβή για τις πιθανές αναµορφώσεις που θα προκύψουν θα καθορίζεται
ανάλογα µε τον όγκο των εργασιών και σε συνεννόηση µε τον επιστηµονικό
υπεύθυνο του έργου και τον Ειδικό Λογαριασµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
8. Σε όλες τις παραπάνω φάσεις ο εικονογράφος και ο γραφίστας, είναι
υποχρεωµένοι να έχουν άµεση και συχνή συνεργασία µε τη συγγραφική
οµάδα.
9. Ως παραδοτέα όλων των εργασιών ο γραφίστας είναι υποχρεωµένος
να παραδίδει σε ηλεκτρονική µορφή (CD-DVD) στον επιστηµονικά
υπεύθυνο:
- κλειστό αρχείο PS ή PDF υψηλής ανάλυσης για ατελιέ/τυπογραφείο
- ανοιχτό έγγραφο µε εικόνες (µε layers/επίπεδα)
- αρχείο PDF 72 dpi για καταχώρηση στην ιστοσελίδα του
προγράµµατος
- τις γραµµατοσειρές που έχουν χρησιµοποιηθεί.

ΙΙ. Οι οικονοµικές προσφορές των ενδιαφεροµένων θα πρέπει
περιλαµβάνουν τα εξής:

να

Α. Για τον εικονογράφο:
Εικονογράφηση και κασέ (η τιµή θα διαφοροποιείται ανάλογα µε το βιβλίο:
τετράχρωµο – δίχρωµο) ανά 16σέλιδο ή 8σέλιδο
1. ολοσέλιδη εικόνα η οποία αποτελείται από:
- ένα εικαστικό θέµα
- µικρές εικόνες
- µικρό σκίτσο
- κόσµηµα
- φωτογραφία
- σκανάρισµα
- επεξεργασία
- άλλο
2. εικονογράφηση του εξωφύλλου
3. καλλιτεχνική και εκδοτική επιµέλεια του βιβλίου.

Β. Για τον γραφίστα:
1. κασέ – σελιδοποίηση (περιλαµβάνονται σκαναρίσµατα, επεξεργασία
εικόνας κ.λ.π.) για δίχρωµο και τετράχρωµο 16 σέλιδο και 8 σέλιδο

2. σελιδοποίηση αφίσας, επιτραπέζιου και επιδαπέδιου παιχνιδιού
3. επιµέλεια του εξώφυλλου
4. καλλιτεχνική και εκδοτική επιµέλεια του βιβλίου.

Οι προσφερόµενες τιµές των ενδιαφεροµένων πρέπει να περιλαµβάνουν
ΦΠΑ. Πρέπει επίσης να διευκρινίζεται το ποσοστό του ΦΠΑ.

ΙΙΙ. Πιθανά έξοδα µετακίνησης
Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής του αναδόχου που θα χρειαστεί να
γίνουν καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του έργου µετά από έγκριση
του επιστηµονικά υπεύθυνου και µε κριτήριο την εξυπηρέτηση των
αναγκών υλοποίησης του έργου. Οι πιθανές αυτές µετακινήσεις αφορούν
σε:
1. συνεργασία µε οµάδες συγγραφής, σε περίπτωση διαφορετικού τόπου
διαµονής του καλλιτέχνη
2. εκδοτική επίβλεψη, σε περίπτωση διαφορετικού τόπου διαµονής του
καλλιτέχνη από την έδρα του εκδοτικού οίκου.
Οι ενδιαφερόµενοι είναι δυνατόν να καταθέσουν προσφορά είτε για την
εικονογράφηση, είτε για την σελιδοποίηση είτε και για τα δύο, µε την
υποχρέωση ότι αυτός που θα αναλάβει την καλλιτεχνική επιµέλεια θα έχει
και την ευθύνη της έκδοσης.

ΙV. Στις αµοιβές του εικονογράφου και του γραφίστα συµπεριλαµβάνεται το
σύνολο των εργασιών (εικονογράφηση, σκαναρίσµατα, επεξεργασία εικόνας,
κασέ, σελιδοποίηση κ.λ.π.) µέχρι την παράδοση, του εκπαιδευτικού υλικού σε
ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το σηµείο Ι9 της παρούσας.
Η πληρωµή θα γίνεται ανάλογα µε την πορεία των εργασιών και µετά την
εκτύπωση του εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίου). Ο ανάδοχος οφείλει να εκδίδει
τα νόµιµα φορολογικά παραστατικά, στα κάτωθι στοιχεία:
Επωνυµία: Ειδικός Λογαριασµός Πανεπιστηµίου Κρήτης
ΑΦΜ: 090273059
∆ΟΥ: Ρεθύµνου.
∆ιεύθυνση: Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου
74100 Ρέθυµνο

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στη διεύθυνση:
Πανεπιστήµιο Κρήτης
Ειδικός Λογαριασµός
Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου
Τ.Κ. 74 100, Ρέθυµνο Κρήτης
Υπόψη κας Βαρβάρας Κοπανάκη-Τηλ.28310 77948

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Eρευνών
Γεώργιος Σταθάκης

