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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ρεθύμνης και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης ως 

φορέας υλοποίησης Εικαστικών εκθέσεων – δράσεων, ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών 

βιντεοσκόπησης, καθώς και μοντάζ για στήσιμο βίντεο και διαφημιστικού σποτ, στο πλαίσιο 

διοργάνωσης Έκθεσης με έργα από τη Μόνιμη Συλλογή, στους χώρους του Μουσείου. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 

Α1: Λήψη πλάνων εκθεσιακού χώρου, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 

έκθεσης με έργα της Μόνιμης Συλλογής, στους χώρους του Μ.Σ.Τ. Κρήτης, 

Μεσολογγίου 32 (τα εγκαίνια έχουν οριστεί για την Παρασκευή 28 

Ιουνίου 2019, στις 20:00). Επεξεργασία υλικού, μοντάρισμα. 

Α2: Λήψη πλάνων εκθεσιακού χώρου σε διαφορετική ημέρα από αυτή 

των εγκαινίων (χώροι Μουσείου – Μεσολογγίου 32). Επεξεργασία υλικού, 

μοντάρισμα. 

Α: Συγκέντρωση, επιλογή και μοντάρισμα του συνολικού υλικού Α1 και Α2 

για στήσιμο αρχειακού βίντεο, υψηλής ανάλυσης, διάρκειας 40 – 50 

λεπτών. 

 

Β: Διαφημιστικό Σποτ έκθεσης. Επιλογή από το υλικό λήψης από τους 

εκθεσιακούς χώρους (Α1 – Α2) και τα εγκαίνια, επεξεργασία, μοντάρισμα 

και στήσιμο σε σποτ, υψηλής ανάλυσης, διάρκειας 30-40 δευτερολέπτων. 

 

Οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να έχουν μικρές αλλαγές. 

Για τις παραπάνω εκδηλώσεις, ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει αντιπροσωπευτικό 

ηλεκτρονικό αρχείο video, υψηλής ανάλυσης, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, το οποίο 

πρέπει να παραδώσει στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης σε μορφή DVD, σε 2 αντίγραφα (Α + 

Β), σε διπλή, πλαστική θήκη dvd. 

Τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης έως 2 

εβδομάδες μετά την ημερομηνία των εγκαινίων της κάθε έκθεσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για την υπηρεσία από την κα 

Κατερίνα Κουγιουμουτζή στο τηλέφωνο 2831052530. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 

16/5/2019. 

 Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Γιώργος Γύπαρης 

 

Αρκαδίου 50, 74 100, Ρέθυμνο 

Τηλ.: 2831040157 

Fax : 2831040149 

e-mail: info@kedir.gr 

  

Πληροφορίες:  Κατερίνα Κουγιουμουτζή 

Τηλ.: 2831052530 

 

Ρέθυμνο 9/5/2019 

Αρ. πρωτ.: 710 

  

ΑΔΑ: ΨΞ1ΓΟΚΒΚ-Ο6Ψ
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