
    

 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ,   21/03/2014 

Aρ. Πρωτ.: 12221 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για τη συµµετοχή σε διαγωνισµό 

αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού µε θέµα "The Stone identity" στα 

πλαίσια του έργου: «Valorization of the common Identity around the Stone – V. I. S» ή «Αξιοποίηση της 

κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα - V. I. S» 

1. Αναθέτουσα Αρχή. 
Ελλάδα: ∆ήµος Κεφαλλονιάς, Παν. Βαλλιάνου 7, Τ.Κ. 28100 Αργοστόλι, τηλ. 2671022933 ή 2671026342, φαξ 
2671020150, ιστοσελίδα http://www.kefallonia.gov.gr/pages/gr.php?lang=GR µε τη συµµετοχή της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. 
Ιταλία: ∆ήµο Miggiano, µε τη συνεργασία των ∆ήµων Maglie, Caprarica του Lecce, Gagliano del Capo. 

2. Βραβείο. 
Τα δυο καλύτερα βίντεο (ένα από τις Ελληνικές και ένα από τις Ιταλικές Συµµετοχές) θα βραβευτούν µε το ποσό των 
χιλίων (1.000) ευρώ (σε µετρητά) έκαστος καθώς και µε την αναπαραγωγή του κάθε ενός σε διακόσια (200) 
αντίτυπα τα οποία θα διανέµονται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου V.I.S. Η χρηµατοδότηση του βραβείου 
του νικητή του διαγωνισµού από τις Ελληνικές συµµετοχές καλύπτεται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η καταβολή του βραβείου θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 
70.7425.32 µε τίτλο «Βραβείο νικητήριου DVD σχετικά µε τα πέτρινα µνηµεία στην Κεφαλονιά», του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014. 

3. Περιγραφή αντικειµένου του διαγωνισµού. 
Ο ∆ιαγωνισµός αφορά στην ανάδειξη του τοµέα των οπτικοακουστικών µέσων και την προβολή της πολιτιστικής, 
καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς των Ιόνιων Νήσων και της Απουλίας. Συγκεκριµένα, δίνεται η 
δυνατότητα σε νέους καλλιτέχνες, να εκφράσουν, µε τη δηµιουργία ενός βίντεο µικρής διάρκειας που θα σχετίζεται 
µε το στοιχείο της πέτρας, τα κοινά στοιχεία της κληρονοµιάς των περιοχών διεξαγωγής του έργου V.I.S.  

4. ∆ικαιολογητικά αίτησης συµµετοχής. 
- Βίντεο που δε θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά, συµπεριλαµβανοµένων των τίτλων αρχής και τέλους, σε ψηφιακή µορφή, 
ασπρόµαυρο ή έγχρωµο, σε CD-ROM ή DVD στην Αγγλική Γλώσσα είτε στην Ελληνική µε Αγγλικούς Υπότιτλους. Το 
βίντεο θα πρέπει να είναι κατά προτίµηση σε εκτελέσιµη µορφή (file.exe ή σε συµβατή µορφή π.χ. avi, mpeg). 
- Αίτηση δήλωσης συµµετοχής συµπληρωµένη µε τα στοιχεία του συµµετέχοντα ή του εκπροσώπου, που θα 
περιλαµβάνει ένα σύντοµο κείµενο (έως 300 λέξεις) στο οποίο ο δηµιουργός θα περιγράφει και θα αιτιολογεί την 
καλλιτεχνική του πρόταση (Παράρτηµα Ι της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου ή Παράρτηµα ΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε περίπτωση άτυπης 
οµάδας ή νοµικού προσώπου) 
- Εφόσον πρόκειται για "άτυπη" οµάδα εργασίας εξουσιοδότηση των µελών της οµάδας µε βεβαιωµένο το γνήσιο της 
υπογραφής τους σχετικά µε τον ορισµό του υπεύθυνου επικοινωνίας µε τον φορέα διεξαγωγής της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
- Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 

• απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης περί συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και ορισµό νόµιµου εκπροσώπου, 
• επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα και των τροποποιήσεων αυτού και βεβαίωση της 
εκάστοτε αρµόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού, 

- Βεβαίωση µονίµου κατοικίας των φυσικών προσώπων-συµµετεχόντων ή του εκπροσώπου του νοµικού προσώπου. 
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του συµµετέχοντα ή των µελών της άτυπης οµάδας εργασίας ή του νόµιµου 
εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο µε το γνήσιο της υπογραφής σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
- Έγγραφη άδεια για το δικαίωµα χρήσης πνευµατικών δικαιωµάτων (εικόνες, φωτογραφίες, µουσική, κείµενα κ.λπ.) 
ή σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιήθηκαν πνευµατικά δηµιουργήµατα άλλων δηµιουργών υπεύθυνης δήλωση  
στην οποία τούτο θα αναφέρεται ρητά.  
- Τέσσερις (4) αντιπροσωπευτικές ψηφιακές φωτογραφίες από το βίντεο σε υψηλή ανάλυση (300dpi). 

5. Πληροφορίες για το διαγωνισµό 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ∆ήµου Κεφαλονιάς (www.kefallonia.gov.gr), της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα 
Ζακύνθου  (www.pin.gov.gr) και του έργου V.I.S. (www.visproject.eu). 
Όλες οι ερωτήσεις και τυχόν διευκρινίσεις που αφορούν στην παρούσα πρόσκληση µπορούν να  αποστέλλονται µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στη διεύθυνση: vis@kefallonia.gov.gr πρόσωπο επικοινωνίας: ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ. Οι απαντήσεις θα δηµοσιευθούν στις ανωτέρω ιστοσελίδες. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς θα ανακοινώσει το 
αποτέλεσµα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο νικητή εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία σύνταξης 



    

 

 

των πρακτικών από την ∆ιεθνή Κριτική Επιτροπή, και παράλληλα θα δηµοσιεύσει τον κατάλογο των αποτελεσµάτων 
στις ανωτέρω ιστοσελίδες. 

6. Χρόνος και Τόπος υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής. 
Η υποβολή συµµετοχής µπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικώς συστηµένα µε ευθύνη του 
συµµετέχοντα, σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη: " The Stone identity”: Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή σε διαγωνισµό αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου 
οπτικοακουστικού υλικού σχετικό µε το στοιχείο της «ΠΕΤΡΑΣ» από την 28η/04/2014 ηµέρα ∆ευτέρα µέχρι  
την 30η/04/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 π.µ. στην ∆/νση Πρόγραµµα V.I.S., ∆ήµος Κεφαλονιάς, Κέντρο 
πληροφοριών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόψη Καλογηράτου Χαραλαµπία, υπεύθυνη λειτουργίας 
του κέντρου, Παν. Βαλλιάνου 7, 28100 Αργοστόλι, τηλ.26710 26342 ή 26710 22933 εσωτ. 34 Φαξ. 26710 20150. 
Όλες οι συµµετοχές θα πρωτοκολλούνται ταυτόχρονα µε την παράδοση τους. Στην περίπτωση υποβολής των 
δικαιολογητικών ταχυδροµικώς θα ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία παραλαβής και πρωτοκόλλησης της συµµετοχής.  

7. ∆ιαδικασία επιλογής, αντιρρήσεις και κριτήρια αξιολόγησης του συµµετέχοντα. 
Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και την αξιολόγηση των βίντεο που θα συµµετάσχουν στο 
διαγωνισµό, θα οριστεί µια εθνική κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από 4 µέλη (δύο εκπροσώπους από το ∆ήµο 
Κεφαλονιάς και δύο από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου). 
Α) Ο έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής των υποβαλλόµενων αιτήσεων, θα πραγµατοποιηθεί από την 
εθνική κριτική επιτροπή, πριν το στάδιο της αξιολόγησης. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα συνταχθεί 
πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο θα αποσταλεί µε αποδεικτικό σε όλους τους συµµετέχοντες. Κατά του πρακτικού 
αυτού και µόνο ως προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών υπάρχει δυνατότητα αντιρρήσεων εντός 5 ηµερών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης τους.  
Β) Κάθε αίτηση που πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις συµµετοχής θα αξιολογηθεί και θα βαθµολογηθεί από την 
εθνική κριτική επιτροπή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια που σχετίζονται 
µε την ποιότητα της ιδέας, µέχρι την ανώτατη βαθµολογία των 100 πόντων. 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ι∆ΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΙ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ 25 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 30 

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΥΛΙΑ 

20 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 15 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 10 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

Η εθνική κριτική επιτροπή στη συνέχεια θα επιλέξει τα 3 βίντεο που έλαβαν την υψηλότερη βαθµολογία, τα οποία 
στη συνέχεια θα εξεταστούν από τη διεθνή κριτική επιτροπή που θα αποτελείται από 12 µέλη (δύο από κάθε εταίρο 
του έργου, τα µέλη των αντίστοιχων εθνικών κριτικών επιτροπών, ελληνικής και ιταλικής). Το πρακτικό της εθνικής 
κριτικής επιτροπής που θα συνταχθεί, θα αποσταλεί για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου.  
Στη συνέχεια η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µαζί µε το φάκελο των συµµετοχών που διακρίθηκαν θα 
αποσταλούν στη διεθνή κριτική επιτροπή η οποία θα επιλέξει τα 2 καλύτερα  βίντεο (ένα Ιταλικό και ένα Ελληνικό), 
αξιολογώντας τα εκ νέου σε κοινή συνεδρίαση µε τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης που αξιολογήθηκαν και από τις 
εθνικές κριτικές επιτροπές. 

8. ∆ικαίωµα και όροι συµµετοχής. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν:  
• φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στα Ιόνια Νησιά και τα οποία κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
πρόσκλησης είναι ηλικίας µεταξύ 18 και 40 ετών 
• "άτυπες" οµάδες εργασίας (η άτυπη οµάδα εργασίας είναι ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι συνεργάζονται  για 
τη συγκεκριµένη περίσταση, αλλά η οποία δεν χαρακτηρίζεται από καµία νοµική και εταιρική µορφή), αποτελούµενες 
κατ 'ανώτατο όριο από 5 άτοµα  µε τόπο κατοικίας τα Ιόνια Νησιά, οι οποίοι κατά τη ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
πρόσκλησης είναι ηλικίας µεταξύ 18 και 40 ετών. Η κάθε οµάδα θα ορίσει, µε εξουσιοδότηση από όλα τα µέλη, έναν 
υπεύθυνο επικοινωνίας µε τον φορέα διεξαγωγής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κάθε οµάδα θα 
µπορεί να δηλώσει συµµετοχή µε µία ενιαία αίτηση για όλα τα µέλη που την απαρτίζουν προσκοµίζοντας όµως τα 
πλήρη στοιχεία των µελών. 
• σύλλογοι, ιδρύµατα, οργανισµοί, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν ιδρυθεί επίσηµα πριν την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και η έδρα τους βρίσκεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Σε 
αυτή την περίπτωση, οι συµµετέχοντες µε απόφασή του διοικητικού τους Συµβουλίου, η οποία θα προσκοµίζεται ως 
δικαιολογητικό συµµετοχής πρέπει να ορίσουν ότι η διαχείριση του έργου θα ανατεθεί σε έναν εκπρόσωπο (µόνιµο 
κάτοικο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων), ο οποίος κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης θα πρέπει να 
είναι ηλικίας µεταξύ 18 και 40 ετών.  

Κάθε συµµετέχων µπορεί να υποβάλει µόνο ένα βίντεο στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης. 



    

 

 

Τα βίντεο που θα υποβληθούν θα πρέπει να µην έχουν προβληθεί δηµόσια (στο διαδίκτυο ή/και σε τοπικό και εθνικό 
φεστιβάλ) µέχρι την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Κάθε αίτηση συµµετοχής που περιέχει κάθε είδους διαφήµιση ή καταπατά εµφανώς την πνευµατική ιδιοκτησία, δε θα 
γίνεται δεκτή.          

          
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 


