
 

 

 

 

 

 

 

Μυτιλήνη,  01/07/2019 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ –  

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ VIDEO-TEASER  

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ»,  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ» ΜΕ 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "GEO - IN",  

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A  ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 

11.1/218η Συνεδρίαση/26-10-2017 απόφαση του ΔΣ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 

Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου σχετικά με την έγκριση υλοποίησης της Πράξης 

«Γεωτουρισμός στα Νησιωτικά Γεωπάρκα» με ακρωνύμιο GEO-IN, του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, σας γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται 

για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη δημιουργία σπονδυλωτού 

video-teaser ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων.  

Η σύμβαση θα αφορά:  

Παραγωγή ντοκιμαντέρ στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 
ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM ΙΝ INSULAR GEOPARKS». Στόχος είναι η κοινή προβολή και 
ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς των τεσσάρων (4) εταίρων που αποτελούν Νησιωτικά 
Γεωπάρκα που έχουν χαρακτηρισθεί από την UNESCO  ως Παγκόσμια Γεωπάρκα, για την 
δημιουργία ενός σπονδυλωτού ντοκιμαντέρ συνολικής διάρκειας 25 λεπτών, καθώς και ένα 
περιληπτικό 5 λεπτών,  τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για την προβολή των 
Γεωπάρκων σε κοινές εκδηλώσεις, σε εκθέσεις, σε συνέδρια, στα κέντρα ενημέρωσης – 
πληροφόρησης, στα ΜΜΕ κ.α.  
Το περιληπτικό βίντεο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διαφημιστικούς σκοπούς. 
Τα Γεωπάρκα αυτά είναι: 

 Γεωπάρκο Λέσβου 

 Γεωπάρκο Ψηλορείτη   

 Γεωπάρκο Σητείας 

 Γεωπάρκο Τρόοδους 
 

 



Τεχνικά χαρακτηριστικά της παραγωγής : 

 Format ποιότητας Full HD Video(1080) 

 Αερολήψεις 

 Timelapse 

 Κινητά πλάνα με χρήση Gimbal και slider 

 Ηχογράφηση με εξωτερικά μικρόφωνα 

 Ψηφιακό μοντάζ μη γραμμικό  

 Οπτικοακουστικά εφέ  

 Μουσική επένδυση  

 Προβλεπόμενος χρόνος γυρισμάτων για κάθε εταίρο είναι οι δεκαοκτώ (18) ημέρες  

 Το ντοκιμαντέρ θα γυριστεί σε Full HD Video και θα παραδοθεί σε σκληρό δίσκο. 

 Κείμενο υπότιτλων στα Ελληνικά και Αγγλικά 

 Κείμενο για εκφώνηση στα Ελληνικά και Αγγλικά  
 

Συνολικό κόστος:  18.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%)  

Ο Διευθυντής του Μουσείου 

 

Δρ. Νικόλαος Ζούρος 

 


