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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO-TRAILER 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Α’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (ΦΕΚ226/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ87/Α/10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016,ΦΕΚ-145/Α/5-8-2016 «Αναλήψεις υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες».  
5. Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/22-3-94 ) σχετικά με την παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 
6. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 περί Φ.Π.Α.  
7. Την με αριθ. πρωτ. 2024709/601/0026/8-4-98 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
«Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και 
εργασίες». 
8. Τις διατάξεις του N. 4013/2011-ΦΕΚ204/Α/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.» 
9. Την με αριθ.35130/739/11-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  «περί 
αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση 
έργων.  
10. Τις αριθ.30140(386)/8-2-2017 (ΦΕΚ Β΄335) και 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ Β΄390) 
Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και την εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη». 
11. Το άρθρο 6 παρ.14 του Ν.4071/2012(ΦΕΚ85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
12. Την υπ’ αρ. 1η/26-01-2018 (Αριθμός απόφασης 5/2018, ΑΔΑ:ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την «Έγκριση των Προγραμμάτων 
Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 για τις επτά Περιφερειακές Ενότητες της Π.Κ.Μ». 
13. Την υπ’ αρ. 6η/2-04-2018 (Αριθμός απόφασης 62/2018, ΑΔΑ:(6ΤΘΕ7ΛΛ-ΠΝ4) 
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απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στην Έγκριση της 1ης Τροποποίησης 
των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς έτους 2018. 
14. Το με αρ. πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΚΙΛ/244009/174741/1163/24.05.18 αίτημα 
χρηματοδότησης της εφορείας αρχαιοτήτων Κιλκίς. 
15. Την υπ.αριθ254594(1949)/24.05.18, βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης  του τμήματος 
προϋπολογισμού Λογιστικής και ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού –
Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στο φορέα 724 ΚΑΕ 9779.020.01. 
16. To υπ.αριθ 18REQ003154240/24.05.18 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Τουρισμού 
της Π.Ε Κιλκίς. 
17. Την αρ.1179/29.05.18 (64ΦΨ7ΛΛ-15Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίνεται η δαπάνη και διάθεσης πίστωσης για παραγωγή video trailer για την 
ανάδειξη –προώθηση του ιστορικού τουρισμού, στο πλαίσιο των επετειακών 
εκδηλώσεων στην Π.Ε Κιλκίς για τα «100 χρόνια από τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου»  από τον φορέα 724 και τον Κ.Α.Ε 977902001 σε βάρος του προϋπολογισμού 
2018 της ΠΕ Κιλκίς. 
18. Την υπ.αριθ.οικ.265888(2049)/31.05.18, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
τμήματος προϋπολογισμού Λογιστικής και ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης 
Οικονομικού –Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στο φορέα 724 ΚΑΕ 
9779.020.01. και έχει καταχωρηθεί με α/α 2448 στο βιβλίο εγκρίσεων (7ΝΤΔ7ΛΛ-ΤΥΠ) 
19. Τις ανάγκες τουριστικής προβολής της Π.Ε Κιλκίς. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
  
 ότι προτίθεται  να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης,   

για την παραγωγή video trailer για την ανάδειξη –προώθηση του ιστορικού τουρισμού, 
στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων στην Π.Ε Κιλκίς για τα «100 χρόνια από τη 
λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου»   

 
To  video θα πρέπει να είναι ελάχιστης διάρκειας 2 λεπτών με θέμα την ιστορία και τη σημασία της 
ευρύτερης περιοχής ως θέατρο επιχειρήσεων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά ταυτόχρονα και ως  
αφορμή για την έναρξη του αρχαιολογικού έργου στην περιοχή από τις Συμμαχικές Δυνάμεις. 
Το video θα προβάλλεται τηλεοπτικά καθώς και διαδικτυακά, για την ανάδειξη του ιστορικού 
τουρισμού της Π.Ε Κιλκίς στο πλαίσιο διοργάνωσης από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, μιας 
φορητής εκθέσεις υπό τον τίτλο: «Η Αρχαιολογία εν καιρώ πολέμου: από τα χαρακώματα των 
μαχών ..στα σκάμματα των ανασκαφών» ενώ μπορεί να αποτελέσει ψηφιακό έκθεμα για σχετικές 
μελλοντικές δράσεις της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς  και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς. 
Θα αποτελείται από πρωτότυπα γυρίσματα, εντυπωσιακές αερολήψεις, αρχειακό και νεότερο 
φωτογραφικό ή άλλο υλικό, εκφώνηση και υποτιτλισμό στην αγγλική γλώσσα καθώς και την 
απαραίτητη μουσική υπόκρουση. 
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί η ενσωμάτωση των κατάλληλων οπτικών εφέ που θα ενισχύουν 
λειτουργικά και αισθητικά το περιεχόμενο.  
Στόχος του video είναι να προστεθεί ένα ποιοτικό επικοινωνιακό εργαλείο για την ανάδειξη του 
Κιλκίς και της Κεντρικής Μακεδονίας ως πόλου έλξης Τουριστικού ενδιαφέροντος για τον Ιστορικό 
Τουρισμό του τόπο μας, αναδεικνύοντας το υφιστάμενο απόθεμα ιστορικού ενδιαφέροντος που μέχρι 
σήμερα στοιχειοθετούν τα Συμμαχικά Κοιμητήρια (Πολυκάστρου, Δοϊράνης, Κρηστώνης), τα 
μνημεία Πεσόντων και τα Πολεμικά Μουσεία Κιλκίς και Σκρα. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Διάρκεια: 2 λεπτά κατ’ ελάχιστον 
 Aspect ratio: Σε διαστάσεις 16*9, για προβολή σε ευρεία οθόνη 
 Format: 4K 
 Επεξεργασία: Μοντάζ, post production και γραφικά και μιξάζ, με αφήγηση on ή off (σπηκαζ) 

1 φωνής 
 Ήχος: Dolby SR ή Dolby Digital 

 



   

Η ταινία θα περιέχει μερικώς αρχειακό φωτογραφικό υλικό, τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου θα 
αποκτηθούν νόμιμα.  
 
Λόγω της εξειδικευμένης φύσης του έργου απαιτείται η συμμετοχή στην ομάδα έργου του 

Υποψηφίου απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού των παρακάτω ειδικοτήτων: 
 
Σκηνοθέτης: με Πανεπιστημιακό τίτλο στη σκηνοθεσία και σχετική εμπειρία τουλάχιστον 

πέντε έτη (5) σε τηλεοπτικές παραγωγές, κινηματογράφο και πολιτιστικά ντοκιμαντέρ. 
Διευθυντής Φωτογραφίας: με αποδεδειγμένη εμπειρία στη Φωτογράφηση τουλάχιστον 

2.000 αρχαιολογικών αντικειμένων κατά την τελευταία πενταετία. Η εμπειρία θα 
αποδεικνύεται με την επισύναψη σχετικών τιμολογίων ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 
από τα οποία θα προκύπτει ο ανωτέρω αριθμός τεκμηρίων. 

Ιστορικός: Λόγω της επιστημονικής φύσης του έργου απαιτείται η συμμετοχή πτυχιούχου 
ιστορικού με διδακτορικό τίτλο στη σύγχρονη ελληνική ή ευρωπαϊκή ιστορία και σχετικά 
δημοσιευμένα έργα. 
 
Προκειμένου να επιτευχθεί άρτιο τεχνικό αποτέλεσμα, θα πραγματοποιηθούν επιτόπου λήψεις στις 
τοποθεσίες που θα καθοριστούν από το σενάριο με τον παρακάτω τεχνικό εξοπλισμό: 

• CAMCORDER SONY F5 (FORMAT 4K) 
• CAMCORDER SONY PMW200 
• SLIDER EDELKRONE, GLIDE CAM + 3 AXE REMOTE HEAD 
• STEDYCAM PILOT + MERILYN 
• LIGHTING (KINOFLO, DEDO LIGHT, FRESNEL, LED FELLONI) 
• TRIPOD SAHTLER SACHTLER SYSTEM 18 S1 SL MCF 
• Εναέριες ΛΗΨΕΙΣ ΜΕ DRONE Dji Inspire 2 ή αντίστοιχο & ψηφιακή camera Zenmuse X7 ή 
αντίστοιχη 
Για το post production και το μοντάζ ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι: 

• Mac Pro 12πύρηνος, Intel Xeon E5, cache L3 30 MB και Turbo Boost 3,9 GHz. 
• Μνήμη DDR3ECC 64 GB 
• Διπλός επεξεργαστής γραφικών AMD FirePro D700 με 6GB GDDR5 VRAM. 
• 10TB χώρος αποθήκευσης, 4 USB3, 6 Thunderbolt 2. 
• Dual Gigabit Ethernet, HDMI 1.4. Ultra HD. 
• Software: Adobe suite full version. Final cut, Avit suit. 
 
Για τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα εικόνας, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της βασικής κάμερας 
που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι 4Κ Super35 XAVC-L,3840x2160p. 
 
Χρόνος Υλοποίησης 
Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης έργου 
 
Παραδοτέα 

- Σενάριο του video στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και λεπτομερής αναφορά των ιστορικών 
πηγών τεκμηρίωσης. Εφόσον το σενάριο δεν τηρεί την απαιτούμενη ιστορική τεκμηρίωση ή δεν 
είναι επαρκές να τεκμηριώσει την κεντρική ιδέα του βίντεο, όπως αυτή έχει διατυπωθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, τότε η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να μην παραλάβει το παραδοτέο. 

- Κατάλογος σχετικής με το βιντεο βιβλιογραφίας καθώς και κατάλογος των οργανισμών, των 
μουσείων και τυχόν άλλων επιστημονικών φορέων στους οποίους πραγματοποιήθηκε η σχετική 
έρευνα και από τους οποίους αποκτήθηκε νομίμως το σχετικό φωτογραφικό ή κινηματογραφικό 
αρχειακό υλικό. 

- Άδειες παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων του συνόλου του υλικού που δεν προέρχεται 
από πρωτογενή κινηματογράφηση του Αναδόχου αλλά από αρχεία τρίτων φορέων ή προσώπων 

- Ψηφιοποιημένο φωτογραφικό αρχειακό υλικό (70 τμχ) σε ανάλυση  

- Όλο τα αμοντάριστο υλικό, διάρκειας τουλάχιστον 2 ωρών 



   

- Master DVD (4) του τελικού video 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των  

7.000,00 €  χωρίς Φ.Π.Α ή 8.650€ με Φ.Π.Α.. 
 Κριτήριο  ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 
  

ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι: 

   Α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, 
δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή από κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Β. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
Γ.  Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

Δ.  Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 
Ε. Θα προσκομίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να 
αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 
Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου. 
9. Για τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση και προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής σχεδιασμός, αλλά και η οργάνωση και ολοκλήρωση 
του συγκεκριμένου έργου θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να 
τεκμηριώνει επαρκώς, την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων συμμετοχής  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

       Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
       Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται 
στην πρόσκληση. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη  από την παρούσα , επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και 
θα πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του. 
 
     

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
      Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 
μέχρι και τις 06.06.18 και ώρα 14.00 μ.μ.  στο γραφείο Τουρισμού της ΠΕ Κιλκίς, Αν. 
Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς. 
      Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις(3) μήνες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής 
τηλέφωνα: .23413 50166 (κα Μαριάννα Σκουλαρικά). 
                                                                        Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 
 
 
                                                                                        ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ 


