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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

για την υλοποίηση του έργου:  

«Ενηµερωτικό βίντεο για το ιστορικό -πολιτιστικό απόθεµα της  παλιάς πόλης και 

τα οικιστικά σύνολα του ∆. Ηρακλείου». 

 
Η Υπηρεσία µας, βάσει του Οργανισµού Εσωτερικής Λειτουργίας του ∆ήµου, είναι 

το αρµόδιο Τµήµα για την προστασία και ανάδειξη της Παλιάς πόλης καθώς και 

των αξιόλογων οικιστικών συνόλων του Καλλικρατικού ∆ήµου. Στις αρµοδιότητες 

µας είναι η ανάληψη µεταξύ άλλων για «δράσεις ενηµέρωσης, προβολής, 

δηµοσιότητας …» (ΦΕΚ αρ. Φύλλου 2122, 22 Σεπτεµβρίου 2011, άρθρο 16 

παραγρ.7) για τα έργα που εν γένει γίνονται.  

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανάδειξης του πολιτιστικού 

αποθέµατος, των µνηµείων και των αξιόλογων οικισµών. Στο πλαίσιο αυτό οι 

πύλες του οχυρωµατικού περιβόλου, έχουν ενταχθεί σε χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα, αναστηλώνονται και ανοίγουν στο κοινό, οι στοές όπως αυτή στον 

προµαχώνα Σαµπιονάρα αναδεικνύονται και επαναχρησιµοποιούνται, οι 

πεζοδροµήσεις στο κέντρο της πόλης καταστούν την πόλη πιο φιλική στον κάτοικο 

και τον επισκέπτη, ενώ συµβάλλουν σε µεγάλο βαθµό στην ενοποίηση των χώρων 

και στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. Με τη συνένωση των παρακείµενων 

∆ήµων αξιόλογα οικιστικά σύνολα και µνηµεία της ευρύτερης ενδοχώρας γίνονται 

αναπόσπαστα τµήµατα του Ηρακλείου.  

Προκειµένου να αναδείξουµε αυτόν τον πλούτο, κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία 

ενός ολιγόλεπτου βίντεο για τους χρήστες του διαδικτύου, αφού ο νέος και πιο 

προσφιλής τρόπος επικοινωνίας γίνεται πλέον µέσω των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες των 

Πληροφοριών και των Επικοινωνιών). Με το µέσο αυτό επιτυγχάνεται µε τρόπο 

ελκυστικό, µοντέρνο, ευχάριστο και συχνά ευρηµατικό η ενηµέρωση για το ∆ήµο 

Ηρακλείου και το πολιτιστικό απόθεµα που διαθέτει  και ταυτόχρονα προκαλείται η 

άµεση και θετική αντίδραση  όλων των θεατών –χρηστών διαδικτύου.  

Για το παραπάνω εγχείρηµα απαιτείται γνώση, εµπειρία και ειδικός εξοπλισµός. 
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Τα ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ του έργου έχουν ως εξής: 

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2-3 ΛΕΠΤΑ 

Β. CUT VERSION ΒΙΝΤΕΟ : ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  60-90 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ 

Γ. 20 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ, ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ  ΑΝΑΛΥΣΗΣ 300 DPI 

 

Οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΒΙΝΤΕΟ: 

ΓΥΡΙΣΜΑ / ΛΗΨΕΙΣ: 

ΚΑΜΕΡΑ : CANNON 5D 

ΑΝΑΛΥΣΗ: 1920 Χ 1080 (FULL HD) 

EXPORT ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ : 768 Χ 576 (FHA- FIXED HEIGHT ADJUSTMENT)  

CODEC: PRORES  

EXTENSION: .MOV FILE 

BIT RATE: 50MB/S 

ΑΡΧΕΙΟ ΗΧΟΥ: 48KHZ  

FILE FORMAT ΗΧΟΥ: AAC 

EXPORT ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ INTERNET: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ : 1920 Χ 1080 (FULL HD) 

CODEC: H.264 

EXTENSION:   .MOV 

BIT RATE: 10MB/S 

ΑΡΧΕΙΟ ΗΧΟΥ: 48KHZ  

FILE FORMAT ΗΧΟΥ: AAC 

 
Το έργο προϋποθέτει:  

1)τη δηµιουργία ενός  CONCEPT – ΣΛΟΓΚΑΝ που θα περιβάλλει την ολογόλεπτη 

ταινία,   

2) τη γραφή 3 διαφορετικών σεναρίων προς επιλογή 

3) ρεπεράζ χώρων 

4) κάστινγκ ηθοποιών και µοντέλων 

5) γύρισµα 3 ηµερών µε 11µελες συνεργείο (αποτελούµενο από: σκηνοθέτη, 

παραγωγής, σκηνοθέτη, στυλίστα, µακιγιέζ φωτογραφίας, οπερατέρ, ηλεκτρολόγο, 

µακιγιέζ παραγωγής, ηχολήπτη) 

6) χρήση µοντέλων / ηθοποιών  

7) µοντάζ 

8) γραφικά 
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9) χρωµατική επεξεργασία εικόνας (colour correction) 

10) σχεδιασµός και µίξη ήχου (sound design & sound mix) 

11) µουσική επένδυση 

12) εκφώνηση 

13) έξοδα παραγωγής 

 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

 

Συνοπτικός Προϋπολογισµός: 

 

Σενάριο / Προ-παραγωγή (Ρεπεράζ, Κάστινγκ) 2070 

Αµοιβές Συνεργείου Γυρίσµατος 6920 
Ενοικίαση Εξοπλισµού (Κάµερες, Φώτα, Βαν, Στούντιο Μοντάζ, 
Ηχοληπτικός εξοπλισµός) 1300 

Αµοιβές Βασικών Ηθοποιών (µε εξασφαλισµένα τα πνευµατικά δικαιώµατα) 2000 
Αποπεράτωση (Μοντάζ, Τεχνική Επεξεργασία εικόνας και ήχου, Γραφικά, 
Μουσική επένδυση , Εκφωνητής, Ενοικίαση Στούντιο Ηχογράφησης ) 3050 
Έξοδα Παραγωγής (Ασφαλιστικές εισφορές, ασφάλεια γυρίσµατος, έξοδα 
µετακίνησης και διατροφής, σκηνογραφικά και ενδυµατολογικά έξοδα) 3626 

  
Σύνολο: (στην τιµή δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) 

 18966 
 

 
 

 
 
 
 
Ο  Συντάξας                                                      Έγκριση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεώρηση 


