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ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Παρακαλούμε να μας ζηείλεηε ηην προζθορά ζας για ηο παρακάηω είδος
με fax ή με e-mail μέτρι ηην Δεσηέρα 11/10/2021 ζηις 17:00.
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ
ΦΩΣΟΓΡΑΦΟ
ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.
(ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΣΟ)
Ο/ε ζπλεξγάηεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθό ηνπ/ηεο ηερληθό
εμνπιηζκό (π.ρ. επαγγεικαηηθή θάκεξα, θαθνύο, drone, θώηα) θαη
εκπεηξία ζηε θσηνγξάθηζε/θσηνξεπνξηάδ. Θα αλαιακβάλεη
projects πνπ αθνξνύλ ζηε ιήςε θαη επεμεξγαζία θσηνγξαθηώλ (π.ρ.
δηόξζσζε ρξσκαηηθήο ηζνξξνπίαο, μεθνληάξηζκα). Τν αληηθείκελν
ηνπ/ηεο θσηνγξάθνπ ζπκπεξηιακβάλεη όιε ηε δηαδηθαζία, από ηε
θσηνγξάθηζε κέρξη ηελ επεμεξγαζία θαη ην ηειηθό απνηέιεζκα ηνπ
πξνο δεκνζίεπζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ. Εηδηθόηεξα, νη
αξκνδηόηεηεο ηνπ/ηεο ζπλεξγάηε: Σπλεξγαζία θαη επηθνηλσλία κε ην
Γξαθείν Τύπνπ θαη Δεκνζίσλ Σρέζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ
θαηαλόεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ ζηόρσλ ηεο θσηνγξάθηζεο,
επζύλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο θσηνγξάθηζεο, ρξήζε
παξαδνζηαθνύ θαη ζύγρξνλνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ηεο εηθόλαο θαη επεμεξγαζία πιηθνύ κε ζύγρξνλα
εξγαιεία επεμεξγαζίαο θσηνγξαθίαο. Η πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ
αθνξά ζε ιήςεηο θσηνγξαθηώλ ζε 80 εθδειώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα
ελόο έηνπο γηα ηελ θάιπςε ζεκάησλ ζηα έληππα ηνπ Ννζνθνκείνπ
(π.ρ. πεξηνδηθό «Χξένο Ζσήο», Εηήζηνο Απνινγηζκόο) θαη ην
Δηαδίθηπν (π.ρ. social media, ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ), θαζώο
θαη 80 θσηνγξαθίζεηο (εθηόο ησλ εθδειώζεσλ) ζε δηάθνξεο
εκεξνκελίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη
θσηνγξαθίζεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ/ηελ
ζπλεξγαδόκελν/ε θσηνγξάθν θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο
παξάζηαζήο ηνπ/ηεο νη θσηνγξαθίζεηο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη από
νξηδόκελν ζπλεξγάηε ηνπ/ηεο.
Γηα ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ θσηνγξάθνπ ζην Ννζνθνκείν,
ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 206 θαη 207 ηνπ Ν.4820/2021
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο θάζε θπζηθό πξόζσπν πνπ παξέρεη
ππεξεζίεο ή εθηειεί έξγν κε θπζηθή παξνπζία εληόο ησλ δνκώλ ηνπ
λνζνθνκείνπ ππνρξενύηαη λα είλαη εκβνιηαζκέλν θαηά ηνπ
θνξσλντνύ Covid 19.
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