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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ,   21/03/2014 

Aρ. Πρωτ.: 12220 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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», που έχει ενταχθεί και 

υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013 

(INTERREG IV Greece – Italy 2007 – 2013). 

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς προάγει την ευκαιρία που δίνεται σε νέους δημιουργούς για τη βράβευση 

αδημοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού που σχετίζεται με το στοιχείο της πέτρας, κοινό στοιχείο δύο 

διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων: των Ιονίων Νήσων και της Απουλίας. 

Ο στόχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι να προωθήσει την καλλιτεχνική δημιουργία 

στις περιοχές  διεξαγωγής του έργου γύρω από το στοιχείο της πέτρας, ως κοινό στοιχείο ανάπτυξης 

διαφορετικών -αλλά και συνάμα κοινών- κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των περιοχών των 

εταίρων. 

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προαγωγή του οπτικοακουστικού τομέα, 

ως μέσο για την προώθηση της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των περιοχών 

των Ιόνιων Νήσων και Απουλίας. 

Η πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή σε νέους δημιουργούς που θέλουν να 

εκφράσουν, με τη δημιουργία ενός βίντεο μικρής διάρκειας, τα κοινά στοιχεία της συλλογικής και 

καλλιτεχνικής κληρονομιάς των Ιονίων Νήσων και της Απουλίας. 

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος των δράσεων του έργου V.I.S., που χρηματοδοτείται από το 

Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε με σκοπό την 

προώθηση ενεργειών/δράσεων που συνδέονται με το στοιχείο "ΠΕΤΡΑ", σε μια ολοκληρωμένη 

προσπάθεια διαχείρισης των τοπικών στοιχείων και αποσκοπούν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής, 

καλλιτεχνικής και χειροτεχνικής κληρονομιάς των εμπλεκομένων περιοχών.  
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Εταίροι του έργου είναι ο Δήμος του Maglie (συντονιστής), η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή 

Ενότητα Ζακύνθου, ο Δήμος του Miggiano, ο Δήμος του Gagliano del Capo, ο Δήμος του Caprarica του 

Lecce και ο Δήμος Κεφαλονιάς. 

Ο διαγωνισμός αυτός, διεξάγεται στην Ελλάδα από το Δήμο Κεφαλλονιάς, με τη συμμετοχή της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. 

Ο ίδιος διαγωνισμός διεξάγεται για την ιταλική πλευρά, από το Δήμο Miggiano, με τη συνεργασία του 

Δήμου Maglie, του Δήμου Caprarica του Lecce και του Δήμου Gagliano del Capo. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και βράβευσης θα χωριστεί σε δύο φάσεις:  

Α) Στην πρώτη φάση, θα συσταθούν δύο επιτροπές σε εθνικό επίπεδο (μία Ελληνική και μία Ιταλική) οι 

οποίες θα είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση των βίντεο που θα υποβληθούν στην περιοχή τους και θα 

επιλέξουν τα 3 καλύτερα εθνικά βίντεο.  

Β) Στη δεύτερη φάση, τα 6 καλύτερα βίντεο (3 επιλεγμένα από την ελληνική εθνική επιτροπή αξιολόγησης 

και 3 επιλεγμένα από την ιταλική εθνική επιτροπή αξιολόγησης) θα αξιολογηθούν από τη διεθνή επιτροπή 

αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται με τη σειρά της από τις δύο εθνικές επιτροπές (ελληνική και ιταλική) 

η οποία θα αξιολογήσει και πάλι τις δημιουργίες σε κοινή συνεδρίαση. Η διεθνής κριτική επιτροπή θα 

επιλέξει τα δύο καλύτερα βίντεο, εκ των οποίων το ένα θα προέρχεται από τις ελληνικές και το άλλο από 

τις ιταλικές συμμετοχές, τα οποία και θα βραβευθούν. 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός επιδιώκει να ικανοποιήσει τους παρακάτω στόχους: 

• να τονώσει την καλλιτεχνική δημιουργία στις περιοχές διεξαγωγής του έργου, γύρω από το στοιχείο της 

πέτρας, το κοινό στοιχείο ανάπτυξης διαφορετικών - αλλά και συνάμα κοινών - κοινωνικών και 

πολιτισμικών χαρακτηριστικών των περιοχών των εταίρων, 

• να τονώσει και να ενθαρρύνει τη διάδοση, στις νεότερες γενιές, μιας κουλτούρας δημιουργικότητας που 

συνδέεται με τις παραδόσεις, 

• να προάγει τη δημιουργικότητα όσον αφορά τα έργα που προωθούν την πολιτισμική και καλλιτεχνική 

κληρονομιά και απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό,  

• να συμβάλει στη διάδοση καινοτόμων και πρωτότυπων συνθηκών, προκειμένου να προβληθεί και να 

προωθηθεί η περιοχή με τις ιδιαιτερότητές της. 
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Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, θα βραβευθούν οι δύο καλύτερες ιδέες για τη δημιουργία ενός 

οπτικοακουστικού έργου σχετικού με το στοιχείο της πέτρας, ερμηνευμένο ελεύθερα από καλλιτεχνική και 

αρχιτεκτονική πλευρά, προκειμένου να προβληθούν τυπικές τοποθεσίες της περιοχής μας, που 

συνδέονται με την πέτρα ως στοιχείο πολιτισμού. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής  θα πρέπει να αφορούν το ακόλουθο αντικείμενο: 

 

Στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτά αδημοσίευτα βίντεο με μικρή διάρκεια, η οποία δεν θα ξεπερνά τα 10 

λεπτά (10’) συμπεριλαμβανομένων των τίτλων αρχής και τέλους, τα οποία θα έχουν ως θέμα την πέτρα ως 

κοινό στοιχείο έκφρασης δύο διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων: των Ιονίων Νήσων και της 

Απουλίας. 

Θα βραβευτούν οι δύο καλύτερες πρωτότυπες ιδέες, που θα τονίζουν το βιωματικό παράγοντα, τη μνήμη 

και την κουλτούρα του πέτρινου στοιχείου. 

 

Άρθρο 2 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νέοι καλλιτέχνες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• 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. 

Παρουσίαση ενός αδημοσίευτου μικρού μήκους βίντεο αφιερωμένο στον πολιτισμό της πέτρας ως 

κοινό στοιχείο δύο διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων:  των Ιονίων Νήσων και της Απουλίας. 
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• 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.  

Είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να διαθέτουν τις νομικές προϋποθέσεις για την αποδοχή κρατικών 

επιχορηγήσεων, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα καθώς και να μην έχουν 

καταδικασθεί για οικονομικό αδίκημα ή αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική τους 

δραστηριότητα ή αδίκημα σχετικά με  καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή/και 

απάτη εις βάρος του Δημοσίου. 

Άρθρο 3 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. 

Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο τα ακόλουθα:  

- 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. 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 σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ή Παράρτημα ΙΙ 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 
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σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 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.  

- 4 (τέσσερις) αντιπροσωπευτικές ψηφιακές φωτογραφίες από το βίντεο σε υψηλή ανάλυση 

(300dpi). 

 

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

Το βίντεο μπορεί να έχει ως γλώσσα είτε τα Αγγλικά είτε τα Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους. 

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. 

Διευκρινίζεται ότι είναι ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό να εξασφαλιστεί σε ό,τι έχει 

σχέση με τη μουσική, τις εικόνες και τα κείμενα που αποκτήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την 

υλοποίηση του βίντεο, και ότι όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής (Copyright) απελευθερώνονται. 

Συνεπώς, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υλικό που δημιουργήθηκε 

από άλλους, αυτό είναι δυνατό μόνο όταν υπάρχει η ρητή άδεια (δωρεάν ή επί πληρωμή) από τον 

ιδιοκτήτη ή τον συγγραφέα του πρωτότυπου υλικού. 

Κάθε αίτηση συμμετοχής που περιέχει κάθε είδους διαφήμιση ή καταπατά εμφανώς την πνευματική 

ιδιοκτησία, δε θα γίνεται δεκτή. 

Ο φορέας διεξαγωγής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαλλαγμένος από κάθε ευθύνη 

που μπορεί να προκύψει από τη χρήση ή την κατάχρηση αυτού του υλικού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την 

ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου 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) 

 

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών θα γίνεται αυτοπροσώπως ή 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 28
η
/04/2014 ηµέρα Δευτέρα 

μέχρι  την 30
η
/04/2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.µ. στη διεύθυνση:  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.I.S. 

Δήμος Κεφαλλονιάς  

Κέντρο πληροφοριών (info point center) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Καλογηράτου Χαραλαμπία, υπεύθυνη λειτουργίας του κέντρου 

Δ/νση: 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.  

 

Άρθρο 4 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

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 Δήμο 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 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 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 ΙΔΕΑΣ 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 10 
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ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

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 Δήμου.  

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. 

 

Άρθρο 5 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Εθνική Κριτική Επιτροπή αποτελείται από μέλη που θα διοριστούν από τους εταίρους του έργου V.I.S: 

Δήμος Κεφαλονιάς, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. Κάθε εταίρος έχει το 

δικαίωμα να ορίσει 2 μέλη της εθνικής κριτικής επιτροπής. 

Μέλη  της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής μπορούν να είναι: 

• διευθυντές ή/και υπάλληλοι  των φορέων των εταίρων του έργου, 

• εμπειρογνώμονες που θα συμμετέχουν στα θέματα της πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Εθνική Κριτική Επιτροπή αφού ελέγξει τις αιτήσεις ως προς τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα 

συνεδριάσει σε κλειστή συνεδρίαση, προκειμένου να επιλέξει ανάμεσα στις αιτήσεις που πληρούν τυπικές 

προϋποθέσεις τα 3 βίντεο με την υψηλότερη βαθμολογία, τα οποία θα προκριθούν για αξιολόγηση από τη 

Διεθνή Κριτική Επιτροπή.  

Τα μέλη της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής θα συμμετάσχουν και στη συνεδρίαση της Διεθνούς Κριτικής 

Επιτροπής, η οποία και θα επιλέξει το νικηφόρο βίντεο. 
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Άρθρο 7 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

Κάθε νικηφόρο βίντεο (δηλαδή ένα Ελληνικό και ένα Ιταλικό) θα βραβευτεί με το ποσό των  χιλίων (1.000) 

ευρώ (σε μετρητά) καθώς και με την αναπαραγωγή του κάθε ενός  σε διακόσια (200) αντίτυπα τα οποία 

θα διανέμονται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου. Τα έργα δε θα επιστραφούν. 

 

Άρθρο 8 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το όλο εγχείρημα θα δημοσιοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλονιάς www.kefallonia.gov.gr και της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου www.pin.gov.gr και του έργου V.I.S. www.visproject.eu 

• Αφίσες 

• Ενημερωτικό Δελτίο του έργου. 

 

Άρθρο 9 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όλες οι ερωτήσεις και τυχόν διευκρινίσεις που αφορούν στην παρούσα ανακοίνωση μπορούν να  

αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: vis@kefallonia.gov.gr πρόσωπο 

επικοινωνίας: ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ)  

 

Απαντήσεις θα δημοσιευθούν στις ιστοσελίδες www.kefallonia.gov.gr, www.pin.gov.gr και 

www.visproject.eu 

 

Άρθρο 10 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 

νικητή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία σύνταξης των πρακτικών από την Διεθνή Κριτική Επιτροπή, 

και παράλληλα θα δημοσιεύσει τον κατάλογο των αποτελεσμάτων στις ιστοσελίδες  

www.kefallonia.gov.gr, www.pin.gov.gr και www.visproject.eu.  
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Άρθρο 11 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς και οι άλλοι συμμετέχοντες εταίροι δεσμεύονται να διαδώσουν τα αποτελέσματα 

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που κρίνουν κατάλληλες. 

Το υλικό που θα σταλεί από τους συμμετέχοντες, αποτελεί ιδιοκτησία τους, ωστόσο μπορεί να προβληθεί 

και να προωθηθεί από το Δήμο Κεφαλλονιάς και τους άλλους εταίρους του V.I.S. 

Όλα τα υποβληθέντα έργα θα παρουσιαστούν και θα προωθηθούν μέσα από: 

α) εκθέσεις  και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση του έργου V.I.S. 

β) καταλόγους, βιβλία, φυλλάδια, έντυπα ή εκδόσεις των μέσων ενημέρωσης και επίσης μέσω του 

διαδικτύου 

γ) τα μέσα επικοινωνίας, όπως  τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, κλπ. 

 

Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόματα θα δώσει στο Δήμο Κεφαλλονιάς  και στους άλλους 

εταίρους του έργου την άδεια να χρησιμοποιήσουν άνευ ανταλλάγματος, για λόγους προβολής, όσα 

αναφέρονται παραπάνω. 

Άρθρο 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σύμφωνα με το Ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, οι διαγωνιζόμενοι  θα πρέπει να είναι 

ενήμεροι  ότι τα  προσωπικά τους δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοίκηση του προγράμματος 

V.I.S. αποκλειστικά για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας και των απαιτήσεων που σχετίζονται με αυτή. 

Τα δεδομένα αυτά θα φυλάσσονται στο γραφείο του Δήμου Κεφαλλονιάς εγγράφως αλλά και σε 

ηλεκτρονικό αρχείο. 

Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούν να διαβιβάζονται μόνο σε δημόσιες αρχές ή νομικά πρόσωπα που 

εμπλέκονται άμεσα στην επιλογή του νικητή. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι υποχρεωτικές για τη 

διαχείριση αυτής της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Ως υπεύθυνος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Δήμο Κεφαλλονιάς έχει οριστεί η κα. 

Καλογηράτου Χαραλαμπία (Τηλέφωνο: +30 26710 22933 ΕΣΩΤ. 34 και +30 26710 26342 email: 

vis@kefallonia.gov.gr), ο οποίος λειτουργεί με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως 

ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, από τους διαγωνιζόμενους. 
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Άρθρο 13 

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση αποκλεισμού ενός συμμετέχοντα για λόγους μη πληρότητας ή ορθότητας των τυπικών 

προϋποθέσεων συμμετοχής (για παράδειγμα μη έγκαιρη υποβολή του φακέλου συμμετοχής, μη κάλυψη 

των όρων συμμετοχής), μπορεί να υποβάλει γραπτώς αίτημα επανεξέτασης εντός 5 ημερών από την 

ημερομηνία ανακοίνωσης του αποκλεισμού σύμφωνα με το πρακτικό της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής που 

θα κοινοποιηθεί. Το αίτημα επανεξέτασης, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς οι 

αντιρρήσεις, θα πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.I.S.  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: ΠΑΝ.ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 7 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Τ.Κ.:  28100 

Υπόψιν κ. Καλογηράτου Χαραλαμπίας 

Τηλέφωνο: +30 26710 26342 ή 26710 22933 εσωτ. 34 

Φαξ: +30 26710 20150 

«ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

 

Στη συνέχεια θα συνεδριάσει η Εθνική Κριτική Επιτροπή εκ νέου, η οποία θα αξιολογήσει την υπόθεση 

ενώ ο υποβάλλων θα ενημερωθεί για την απόφαση της γραπτώς. 

Δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα επαναξιολόγησης που θα θέτει σε αμφιβολία την αξιοπιστία και 

ακεραιότητα της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «THE STONE IDENTITY» 
(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ) 

 

ΟΝΟΜΑ- ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά: δευτερόλεπτα)  

ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗΣ)  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3οο λέξεις)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η υπογραφή δηλώνει την αποδοχή των όρων που περιγράφονται στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αποδοχή των 

όρων περί πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθ.2121/1993. Η δήλωση ψευδών στοιχείων ή η ανυπόγραφη αίτηση θα 

ακυρώνει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

 

 

   Υπογραφή  

  

________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΤΥΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «THE STONE IDENTITY» 
(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΥΠΩΘΕΙ) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΟΝΟΜΑ- ΕΠΩΝΥΜΟ  

Α.Φ.Μ.  

ΕΔΡΑ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΟΝΟΜΑ- ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά: δευτερόλεπτα)  

ΜΟΥΣΙΚΗ (ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗΣ)  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (3οο λέξεις)  

 

 

 

 

 

 
Η υπογραφή δηλώνει την αποδοχή των όρων που περιγράφονται στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την αποδοχή των 

όρων περί πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθ.2121/1993. Η δήλωση ψευδών στοιχείων ή η ανυπόγραφη αίτηση θα 

ακυρώνει τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.  

 

   Υπογραφή Εκπροσώπου 

  

 

________________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1): ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ V.I.S. 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

• Όλα τα αναγραφόµενα στην αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι αληθή καθώς και όλα τα 

υποβαλλόµενα δικαιολογητικά που περιλαµβάνονται στο φυσικό φάκελο της συµµετοχής µου είναι ακριβή 

και αληθή. 

• Αποδέχοµαι τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό αξιολόγησης και βράβευσης αδηµοσίευτου 

οπτικοακουστικού υλικού «The Stone identity», όπως αυτοί αναφέρονται στην µε αρ. πρωτ. 

12220/21.3.2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

• Το υλικό που έχω χρησιµοποιήσει στο βίντεο (εικόνες, µουσική, κείµενα) είναι αποκλειστικά δικό µου, ή σε 

αντίθετη περίπτωση σας επισυνάπτω την άδεια του δηµιουργού. 

Ηµεροµηνία:    ………….   2014 
 

Ο-Η ∆ηλ….. 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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• ∆εν εκκρεµεί εις βάρος µου διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης. 

• ∆εν έχω τελεσίδικα καταδικαστεί για οικονοµικό αδίκηµα ή αδίκηµα που σχετίζεται µε την επαγγελµατική 

µου δραστηριότητα ή αδίκηµα σχετικά µε  καλλιέργεια, κατοχή, εµπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών ή/και 

απάτη εις βάρος του ∆ηµοσίου. 

• ∆εν έχω στερηθεί τα πολιτικά µου δικαιώµατα. 

• Το βίντεο που υποβάλω στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν έχει και δεν πρόκειται να 

προβληθεί δηµόσια (στο διαδίκτυο και σε τοπικό και εθνικό φεστιβάλ) µέχρι την ηµεροµηνία ανακοίνωσης 

των αποτελεσµάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 


