Κερατςίνι 01/06/2017
Αρ. Πρωτ. 30024
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΤΣΙΝΙΟΥ–ΔΑΡΕΤΣΩΝΑΣ
-----------------------------------------------------------

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ (ΛΟΓΟΤΥΡΟΥ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΑΡΕΤΣΩΝΑΣ

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ
Άρθρο 1 – Διοργανώτρια Αρχή…………………………………………………………………………………..………………3
Άρθρο 2 – Σκοπόσ και αντικείμενο του διαγωνιςμοφ………………………………………………..……………….3
Άρθρο 3 – Ρροδιαγραφζσ λογοτφπου……………………………………………………………………………………….3
Άρθρο 4 – Προι ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό……………………………………………………………………………4
Άρθρο 5 – Τεφχη διαγωνιςμοφ…………………………………………………………………………………………………4
Άρθρο 6 - Υποβολή προτάςεων…………………………………………………………………………………………………4
Άρθρο 7 – Ρεριεχόμενο φακζλου ςυμμετοχήσ………………………………………………………………………….4
Άρθρο 8 – Αμετάβλητο προθεςμίασ…………………………………………………………………………………………5
Άρθρο 9 – Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ…………………………………………………………………………5
Άρθρο 10 – Αξιολόγηςη προτάςεων………………………………………………………………………………………….6
Άρθρο 11 – Αμοιβή / Βραβεία……………………………..……………………………………………………………………7
Άρθρο 12 – Λοιπζσ διατάξεισ……………………………………………………………………………………………………7
Άρθρο 13 – Αποδοχή όρων………………………………………………………………………………………………………7

2

Άρθρο 1 – Διοργανώτρια Αρχή
Ο διαγωνιςμόσ διεξάγεται από τον Διμο Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ ο οποίοσ κα αναφζρεται ςτο εξισ ωσ
«Διοργανϊτρια Αρχι» με τα εξισ ςτοιχεία:
Διεφκυνςθ
: Ελ. Βενιηζλου 200
Σθλ.
: 2132074672
Email
: politismos@keratsini.gr
Ιςτοςελίδα
: www.keratsini-drapetsona.gr
Η Διοργανϊτρια Αρχι κα δθμοςιοποιιςει οποιαδιποτε ενδεχόμενθ μεταβολι των παραπάνω ςτοιχείων
με ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.
Άρθρο 2 – Σκοπόσ και αντικείμενο του διαγωνιςμοφ
1. Ο Διμοσ Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ ςφμφωνα με τθν 135/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου
και το νομοκετικό πλαίςιο αρ. 5 παρ. 2 του ν. 3852/2010, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τισ
προτάςεισ τουσ ςχετικά με τθ δθμιουργία δθλωτικοφ ςιματοσ (λογοτφπου) του Διμου Κερατςινίου
Δραπετςϊνασ.
2. Ο λογότυποσ ζχει ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορίασ, τθν προϊκθςθ τθσ παράδοςθσ, των ειδικότερων
χαρακτθριςτικϊν του τόπου και των δραςτθριοτιτων των κατοίκων.
Ακόμθ, τθν ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ελλθνικοφσ, ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ φορείσ, ενϊςεισ και
ςωματεία με ίδιουσ ι ςυναφείσ ςκοποφσ για τθν προϊκθςθ κοινϊν ενδιαφερόντων. Πρζπει να είναι
μοναδικό, εφκολα αναγνωρίςιμο και να διατθρεί αναλλοίωτθ τθν εικόνα του ςε πλθκϊρα εφαρμογϊν.
Θα πρζπει να ςθματοδοτεί τθ ςφνκεςθ ολόκλθρου του Διμου, με άμεςεσ ι ζμμεςεσ και ςυμβολικζσ
αναφορζσ, που κα αποτυπϊνουν ςχεδιαςτικά, με τρόπο λιτό, ςφγχρονο και καλαίςκθτο τθ ςυνολικι
εικόνα του. Κακϊσ κα αποτελζςει τθν οπτικι ταυτότθτα του Διμου, κα πρζπει θ γενικότερθ ςφνκεςι του
να ζχει επικοινωνιακι δφναμθ.
3. Θα χρθςιμοποιθκεί από τον Διμο ςε όλεσ τισ δράςεισ / ενζργειζσ του, προβολισ, επικοινωνίασ,
ενθμζρωςθσ, κακϊσ και ςε ποίκιλεσ εφαρμογζσ όπωσ επιςτολζσ, ζντυπα, πινακίδεσ, ςθμαίεσ, ςφραγίδεσ,
ιςτοςελίδα κλπ. Σα πνευματικά δικαιϊματα του λογοτφπου που κα επιλεγεί τελικά, μεταφζρονται
αυτόματα ωσ πνευματικι ιδιοκτθςία ςτο Διμο Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ.
Άρθρο 3 – Ρροδιαγραφζσ λογοτφπου
Ο λογότυποσ πρζπει να φζρει τθν επωνυμία του Διμου ι το ακρωνφμιό του ςτα ελλθνικά και να παρζχει
τθ δυνατότθτα από αυτό να προκφψει θ ςφραγίδα του Διμου και τα ανάγλυφο.
Διάςταςθ: Ο λογότυποσ πρζπει να παραδοκεί ψθφιακά, ςε CD/DVD, ςε διάςταςθ όχι μεγαλφτερθ από Α4
και όχι μικρότερθ από Α5 ςε 300dpi.
Χρϊματα: Ο λογότυποσ πρζπει να ςχεδιαςτεί ςε ζγχρωμθ και αςπρόμαυρθ γραμμικι αποτφπωςθ.
φραγίδα: Ο λογότυποσ πρζπει να είναι ευανάγνωςτο ςε ςφραγίδα διαςτάςεων 55mmx55mm maximum.
Ο λογότυποσ κα πρζπει να ζχει τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ:
• Να είναι πρωτότυπο και μοναδικό, όπωσ ορίηεται ςτον Περί του Δικαιϊματοσ Πνευματικισ
ιδιοκτθςίασ Ν. 2121/1993 «Πνευματικι ιδιοκτθςία, ςυγγενικά δικαιϊματα και πολιτιςτικά κζματα»
(ΦΕΚ Α 25/4.3.1993).
• Να μθν παραβιάηει δικαιϊματα τρίτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των λογοτφπων καταχωρθμζνων
εμπορικϊν ονομαςιϊν. Ο Διμοσ Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ δε φζρει ευκφνθ για οποιαδιποτε άμεςθ
ι ζμμεςθ ηθμία που προκφπτει από τθν παραβίαςθ από τρίτουσ τυχόν δικαιωμάτων των
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ςυμμετεχόντων επί των γραφιςτικϊν μοτίβων, ςχεδίων, ιδεϊν, κλπ, που ζχουν δθμοςιευκεί ςτο
πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ενδιαφζροντοσ.
Να αντιλαμβάνεται κανείσ εφκολα το κεντρικό νόθμα τθσ εικόνασ.
Να προςελκφει τθν προςοχι του εν δυνάμει επιςκζπτθ.
Να μπορεί να χρθςιμοποιείται τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο.
Να διατίκεται ςε δφο εκδοχζσ ςε ξενόγλωςςθ εκδοχι και Ελλθνικι εκδοχι.
Να είναι αναγνωρίςιμο, επιδεκτικό ςε ςμίκρυνςθ και ςε μεγζκυνςθ χωρίσ να χάνει τθν επικοινωνιακι
του δφναμθ, κακϊσ και λειτουργικό ςτθ χριςθ του, ϊςτε να μπορεί να αναπαραχκεί ςε οποιαδιποτε
μορφι (π.χ. ςθμαία, πινακίδεσ, ςφραγίδεσ, κάρτεσ, επιςτολζσ αλλθλογραφίασ, φάκελοι
αλλθλογραφίασ κλπ).
Να ςυνοδεφεται και με ανάλογο κείμενο αιτιολογίασ/επεξιγθςθσ τθσ ςφλλθψθσ τθσ ιδζασ από τον
δθμιουργό.
Να παραδοκεί ψθφιακά, ςε διάςταςθ Α4, ςε ανάλυςθ 300 dpi, ςε κλειςτό αρχείο tiff, eps, ai, pdf.
Ο λογότυποσ πρζπει να είναι ευανάγνωςτο ςε ςφραγίδα διαςτάςεων 55mmx55mm maximum.
Να παραδοκεί τυπωμζνο ςε λευκό χαρτί Α4, ςε αςπρόμαυρι και ζγχρωμθ εκτφπωςθ.
Κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει ζωσ τρία (3) ζργα. τισ περιπτϊςεισ ςυμμετοχισ με τρία
ζργα αυτά κα πρζπει να διακρίνονται με Α, Β και Γ.

Άρθρο 4 – Προι ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό
1. Ο διαγωνιςμόσ απευκφνεται ςε επαγγελματίεσ γραφίςτεσ, ςχεδιαςτζσ, εικαςτικοφσ, αρχιτζκτονεσ,
διακοςμθτζσ και ςυναφι επαγγζλματα. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν εταιρείεσ ι φυςικά
πρόςωπα, μεμονωμζνα και όχι κατά ομάδεσ.
2. Από τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ωσ διαγωνιηόμενοι, αποκλείονται μεμονωμζνα ι/και ωσ μζλθ
ομάδων ι ενϊςεων
 κάκε πρόςωπο που με οποιονδιποτε τρόπο ζχει ςυμμετάςχει ςτθν προπαραςκευι, ςτθ ςφνταξθ
και ςτθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ,
 τα μζλθ τθσ επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ,
 τα μζλθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, των Επιτροπϊν και των Οργάνων Διοίκθςθσ του Διμου που
με τισ αποφάςεισ τουσ μποροφν να επθρεάςουν τθ διαδικαςία και τθν ζκβαςθ του διαγωνιςμοφ.
3. Κάκε διαγωνιηόμενοσ, μπορεί να λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό με ζωσ τρεισ (3) προτάςεισ.
Άρθρο 5 – Τεφχη διαγωνιςμοφ
Σα πλιρθ τεφχθ του διαγωνιςμοφ είναι διακζςιμα ςε θλεκτρονικι μορφι από τθν ιςτοςελίδα του Διμου
Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ ςτθ διεφκυνςθ (www.keratsini-drapetsona.gr)
Άρθρο 6 - Υποβολή προτάςεων
1. Η υποβολι των προτάςεων γίνεται με τθν κατάκεςθ ΦΡΑΓΙΜΕΝΟΤ φακζλου, με τθν ζνδειξθ:
«ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ (ΛΟΓΟΣΤΠΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ-ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ»
από τουσ ίδιουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ι από εκπρόςωπό τουσ ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Διμου
Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ, ςτθ διεφκυνςθ, Ελ. Βενιηζλου 200, 18756, Κερατςίνι, κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ.
2. Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προτάςεων ορίηεται θ Παραςκευι 30 Ιουνίου 2017, μετά τθν
παρζλευςθ τθσ οποίασ καμία ςυμμετοχι δε κα γίνεται αποδεκτι.
3. Με τθν παράδοςθ του φακζλου ςυμμετοχισ ςτθ Διοργανϊτρια Αρχι, κα δίνεται ο αρικμόσ
πρωτοκόλλου τθσ πρόταςθσ και κα αναγράφεται και θ θμερομθνία παραλαβισ τθσ.
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Άρθρο 7 – Ρεριεχόμενο φακζλου ςυμμετοχήσ
Ο κλειςτόσ φάκελοσ κα πρζπει να περιζχει:
1. υνοδευτικι επιςτολι με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του δθμιουργοφ.
2. φντομο βιογραφικό.
3. Σίτλο ςπουδϊν ι ζναρξθ επιτθδεφματοσ.
4. Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία κα αναγράφονται τα εξισ:
α) Ζχω λάβει γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και τουσ αποδζχομαι ανεπιφφλακτα με τθ ςυμμετοχι μου
ςτο διαγωνιςμό.
β) οι προτάςεισ μου ςτο διαγωνιςμό είναι ίδιο ζργο και όχι προϊόν απομίμθςθσ ι αντιγραφισ
5. Εκτυπϊςεισ των προτάςεων (ςχεδίων) ςε ζγχρωμθ και αςπρόμαυρθ εκδοχι, ςε διάςταςθ χαρτιοφ Α4.
6. Αναλυτικό εγχειρίδιο προδιαγραφϊν χριςθσ προτεινόμενου λογοτφπου (οδθγό εφαρμογισ) ςτο οποίο
να παρουςιάηεται αναλυτικά το δθμιουργικό ςκεπτικό, τόςο του εικαςτικοφ, όςο και του λεκτικοφ μζρουσ,
κακϊσ και να τεκμθριϊνεται με οδθγίεσ ορκισ χριςθσ και με παραδείγματα εφαρμογισ ςε διάφορα μζςα
(ζντυπα, θλεκτρονικά, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και άλλα).
7. Οπτικό δίςκο (CD) που κα περιζχει:
α) τισ προτάςεισ (ςχζδια) ςε ψθφιακι μορφι ςε ζγχρωμθ και ςε αςπρόμαυρθ εκδοχι, τόςο ςτθν ελλθνικι
όςο και τθν αγγλικι γλϊςςα (κακϊσ κα πρζπει να δφναται θ προςαρμογι του ςε οποιαδιποτε άλλθ
γλϊςςα εφόςον κρικεί ςκόπιμο), ςε αρχείο εικόνασ τφπου .tiff, .jpg ι .png, ςε ανάλυςθ κατ’ ελάχιςτο
300dpi, κακϊσ και ςε αρχείο διανυςματικό (vector) τφπου .eps, .svg ι .ai.
β) το αναλυτικό εγχειρίδιο προδιαγραφϊν χριςθσ προτεινόμενου λογοτφπου (οδθγό εφαρμογισ) ςε
θλεκτρονικι μορφι (.pdf, .doc, .ppt κλπ), ςτο οποίο να παρουςιάηεται αναλυτικά το δθμιουργικό ςκεπτικό,
τόςο του εικαςτικοφ, όςο και του λεκτικοφ μζρουσ, κακϊσ και να τεκμθριϊνεται με οδθγίεσ ορκισ χριςθσ
και με παραδείγματα εφαρμογισ ςε διάφορα μζςα (ζντυπα, θλεκτρονικά, μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και
άλλα).
Σα ζργα (εκτυπϊςεισ και μζςα ψθφιακισ εγγραφισ) που κα υποβλθκοφν, δεν επιςτρζφονται.
Ο Διμοσ Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ κα κατζχει τθν αποκλειςτικι πνευματικι ιδιοκτθςία τθσ υιοκετθμζνθσ
πρόταςθσ.
Η αποςτολι πρόταςθσ ςυνεπάγεται και τθν πλιρθ αποδοχι όλων των προαναφερόμενων όρων από
πλευράσ ςυμμετεχόντων.
Άρθρο 8 – Αμετάβλητο προθεςμίασ
Δεν προβλζπεται παράταςθ ςτθν προκεςμία υποβολισ των προτάςεων, παρά μόνο για λόγουσ ανωτζρασ
βίασ, οπότε κα υπάρξει ςχετικι ανακοίνωςθ.
Άρθρο 9 – Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ
1. Η αξιολόγθςθ των προτάςεων κα γίνει από Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, θ οποία για ςυντομία
εφεξισ κα αναφζρεται ωσ ΕΔΔ. Η επιτροπι κα είναι 5μελισ και κα αποτελείται από τουσ:
 Αλεξάκθ Ιωάννθ / Εικαςτικό,
 Αντωνιάδου τυλιανι / κιτςογράφο,
 Κορκίδθ Μαρία / Διευκφντρια Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Παιδείασ Διμου ΚερατςινίουΔραπετςϊνασ,
 Κωςτάκου ταυροφλα / Εικαςτικό,
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Γιαννοφλθ Κανζλλα / Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Βιβλιοκθκϊν, Αρχείων και Μουςείων Διμου
Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ.
2. Η επιτροπι κα κρίνει τισ ςυμμετοχζσ ςφμφωνα με το βακμό ικανοποίθςθσ των προδιαγραφϊν (Άρκρο
3) τθν πλθρότθτα των φακζλων ςυμμετοχισ (Άρκρο 7) και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςχεδιαςτικι αρτιότθτα,
τθ λιτι και ςφγχρονθ αιςκθτικι, τθν επικοινωνιακι αποτελεςματικότθτα και τθ διαχρονικότθτα των
προτάςεων.
3. Για τθ διευκόλυνςθ των εργαςιϊν τθσ ΕΔΔ ςτισ ςυνεδριάςεισ μπορεί να ςυμμετζχει επικουρικά και μόνο
και χωρίσ το δικαίωμα ζκφραςθσ γνϊμθσ επί των ςυμμετοχϊν, υπαλλθλικό προςωπικό τθσ Διοργανϊτριασ
Αρχισ.
4. Σθ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ ΕΔΔ κα τθν παρζχει θ Διοργανϊτρια Αρχι, με δικό τθσ προςωπικό.
5. Κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςι τθσ θ ΕΔΔ, ορίηει ζνα από τα μζλθ τθσ ωσ πρόεδρο.
6. Πράξεισ ι παραλείψεισ των μελϊν τθσ ΕΔΔ δε γεννοφν απαιτιςεισ κατά τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ.
7. Οι αποφάςεισ τθσ ΕΔΔ λαμβάνονται με πλειοψθφία του όλου αρικμοφ των μελϊν τθσ.
Άρθρο 10 – Αξιολόγηςη προτάςεων
1ο τάδιο: Παράδοςθ ςυμμετοχϊν ςτθν ΕΔΔ
1. Αμζςωσ μετά το πζρασ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ υποβολισ ςυμμετοχϊν, με μζριμνα του Διμου
Κερατςινίου-Δραπετςϊνασ, κα κλθκεί θ ΕΔΔ ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςι τθσ, το ςυντομότερο δυνατό και ςε
τόπο και χρόνο που κα κακοριςτεί κατόπιν ςυνεννόθςθσ των μελϊν τθσ και του Διμου ΚερατςινίουΔραπετςϊνασ.
2. Η ΕΔΔ λαμβάνει γνϊςθ του περιεχομζνου των ςυμμετοχϊν που ζχουν υποβλθκεί, μόνο εντόσ τθσ
προκεςμίασ που προβλζπεται για τθν υποβολι τουσ.
3. Ανάλογα με τον όγκο των ςυμμετοχϊν θ ΕΔΔ μπορεί να ςυνεδριάςει περιςςότερεσ από μία φορζσ.
4. Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ, καταγράφεται ςε πρακτικά για κάκε ςυνεδρίαςθ και ςε ζνα τελικό
ςυγκεντρωτικό και ςυνοπτικό πρακτικό.
5. Κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ ο Διμοσ Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ κα παραδϊςει ςτθν ΕΔΔ, όλουσ τουσ
φακζλουσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, όπωσ αυτοί κατατζκθκαν ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου.
6. Οι φάκελοι ςυμμετοχισ αφοφ μονογραφοφν από τα μζλθ τθσ ΕΔΔ εξετάηονται από τθν ΕΔΔ ωσ προσ τθν
τυπικι εκπλιρωςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθν εμπρόκεςμθ υποβολι των ςυμμετοχϊν
τουσ και απορρίπτονται εκείνεσ που δε ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ.
2ο τάδιο: Αποςφράγιςθ φακζλων και προκαταρκτικι εξζταςθ
Η ΕΔΔ αποςφραγίηει τουσ φακζλουσ ςυμμετοχισ και το εντόσ αυτϊν περιεχόμενο μονογραφείται από τα
μζλθ τθσ ΕΔΔ, καταγράφεται και ελζγχεται θ τυπικι πλθρότθτα και αρτιότθτά τουσ, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Η ΕΔΔ κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, αποφαςίηει για τθν αποδοχι ι απόρριψθ
των προτάςεων από τθν περαιτζρω διαδικαςία αξιολόγθςθσ.
3ο τάδιο: Αξιολόγθςθ και κατάταξθ προτάςεων
1. Η ΕΔΔ εξετάηει τισ υποβλθκείςεσ προτάςεισ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, καταγράφει τισ παρατθριςεισ
τθσ για τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα κάκε μιασ, τισ αξιολογεί ςυγκριτικά και ςυντάςςει Πίνακα
Κατάταξθσ με φκίνουςα ςειρά ξεκινϊντασ με τθν καλφτερθ.
2. Προτάςεισ που το επιςτθμονικό, καλλιτεχνικό και αιςκθτικό επίπεδό τουσ δεν ανταποκρίνονται ςτισ
απαιτιςεισ και τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ, κατά τθν κρίςθ τθσ ΕΔΔ κα απορρίπτονται και δε κα
καταγράφονται.
4ο τάδιο: Οριςτικοποίθςθ αποτελζςματοσ
1. Σα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ προσ γνϊςθ
των ςυμμετεχόντων για τθν υποβολι πικανϊν ενςτάςεων.
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2. Η ΕΔΔ διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει άγονο το διαγωνιςμό και να ειςθγθκεί προσ τθ Διοργανϊτρια
Αρχι τθν επανάλθψι του, εφόςον διαπιςτϊςει ότι το επίπεδο των προτάςεων δεν ανταποκρίνεται ςτθν
προςδοκϊμενθ ποιότθτα και ςτισ απαιτιςεισ του διαγωνιςμοφ ι ςε περίπτωςθ που αιτιολογθμζνα
απορρίψει όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ κατά θ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ.
5ο τάδιο: Κατακφρωςθ αποτελζςματοσ
1. Η ΕΔΔ ςυντάςςει πλιρθ πρακτικά των ςυνεδριάςεϊν τθσ, ςτα οποία κα περιλαμβάνεται αιτιολογθμζνθ
ζκκεςθ για τθ διαδικαςία επιλογισ και τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των προτάςεων που
αξιολογικθκαν. Σα εν λόγω πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μζλθ τθσ ΕΔΔ και παραδίδονται ςτθν
Διοργανϊτρια Αρχι.
2. Η κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και θ ανάδειξθ του νικθτι γίνεται με απόφαςθ του
Δθμοτικοφ υμβουλίου ςυνεξετάηοντασ τα πλιρθ πρακτικά τθσ ΕΔΔ και τισ ενδεχόμενεσ ενςτάςεισ των
διαγωνιηομζνων.
3. Σα τελικά αποτελζςματα και οι προτάςεισ των διαγωνιηομζνων δθμοςιοποιοφνται και αναρτϊνται ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ και γενικότερα ςε οποιοδιποτε Μζςο Μαηικισ Ενθμζρωςθσ κατά τθν
κρίςθ τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ.
6ο τάδιο: Τποβολι Ενςτάςεων
1. Συχόν ενςτάςεισ κατά του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται, εντόσ προκεςμίασ πζντε (5)
εργάςιμων θμερϊν από τθν ανάρτθςθ του αποτελζςματοσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διοργανϊτριασ Αρχισ.
2. Η ζνςταςθ απευκφνεται ςτθ Διοργανϊτρια Αρχι και αςκείται με κατάκεςθ ςτο Πρωτόκολλό τθσ.
3. Ωσ θμερομθνία κατάκεςθσ λογίηεται αντίςτοιχα θ θμερομθνία πρωτοκόλλθςθσ.
4. Η Διοργανϊτρια Αρχι μζςω των αρμόδιων οργάνων τθσ, αποφαίνεται οριςτικά επί των ενςτάςεων
ςυνεκτιμϊντασ και τθν άποψθ τθσ ΕΔΔ.
Άρθρο 11 – Αμοιβή / Βραβεία
1. τον νικθτι του διαγωνιςμοφ κα απονεμθκεί ειδικόσ ζγγραφοσ τίτλοσ που κα πιςτοποιεί τθ νίκθ του και
χρθματικό βραβείο τριϊν χιλιάδων ευρϊ (3.000,00€).
2. Σιμθτικόσ ζπαινοσ κα δοκεί ςτθν δεφτερθ και τρίτθ πρόταςθ ςφμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξθσ.
3. Η επίςθμθ παρουςίαςθ του λογοτφπου, θ απονομι του τίτλου και των τιμθτικϊν επαίνων, κα γίνουν ςε
ειδικι τελετι, ςτθν οποία κα δοκεί ιδιαίτερθ δθμοςιότθτα. Για τθν τελετι αυτι, εγκρίνονται δαπάνεσ
μζχρι δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000,00€)
Άρθρο 12 – Λοιπζσ διατάξεισ
1. Ο Διμοσ Κερατςινίου Δραπετςϊνασ από τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ αποκτά
πλιρεσ δικαίωμα κυριότθτασ του λογοτφπου, τον οποίον αξιοποιεί, παραλλάςςει και χρθςιμοποιεί
ελευκζρωσ και διθνεκϊσ και αποτελεί εφεξισ πνευματικι του ιδιοκτθςία, χωρίσ ο αρχικόσ του δθμιουργόσ
να δικαιοφται οποιαςδιποτε άλλθσ ιδιαίτερθσ αμοιβισ πλθν του βραβείου που ζχει λάβει.
2. Αντίςτοιχα, κάκε πνευματικό και θκικό δικαίωμα που αφορά τισ υπόλοιπεσ προτάςεισ που
αποςτζλλονται, παραμζνει ςτθν ιδιοκτθςία των δθμιουργϊν του.
3. Σα προτεινόμενα ςιματα πρζπει να είναι πρωτότυπα και όχι προϊόντα απομίμθςθσ ι αντιγραφισ. ε
περίπτωςθ διαπίςτωςθσ αντιγραφισ ι απομίμθςθσ ςιματοσ ο δθμιουργόσ φζρει ευκφνθ αποηθμίωςθσ τθσ
διοργανϊτριασ αρχισ.
4. ε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ κζλει να χρθςιμοποιιςει υλικό που απαιτεί άδεια χριςθσ (π.χ.
ειδικζσ γραμματοςειρζσ) υποχρεοφται να διαςφαλίςει με αποκλειςτικά δικι του μζριμνα και δαπάνθ τθν
απροβλθμάτιςτθ χριςθ του εν λόγω υλικοφ από τον Διμο Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ, για τουσ ςκοποφσ
εφαρμογισ του λογοτφπου.
5. Ο Διμοσ Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ διατθρεί το δικαίωμα, με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου,
να ακυρϊςει τον διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και να ματαιϊςει
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οριςτικά τθ διενζργειά του ι να ηθτιςει επανάλθψι του, εφόςον διαπιςτωκοφν ςοβαρζσ παραβάςεισ των
όρων του διαγωνιςμοφ.
6. Η ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δε γεννά καμία απαίτθςθ των διαγωνιηομζνων ςε βάροσ του Διμου
Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ. Δε γεννϊνται επίςθσ απαιτιςεισ από τθν ακφρωςθ ι κιρυξθ ωσ άγονου του
διαγωνιςμοφ ι από τθν απόρριψθ των ςυμμετοχϊν και προτάςεων.
Άρθρο 13 – Αποδοχή όρων
Η ςυμμετοχι των διαγωνιηομζνων ςτον Διαγωνιςμό ζχει ςαν αυτοδίκαιθ ςυνζπεια τθν πλιρθ και χωρίσ
επιφυλάξεισ αποδοχι των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ
ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΤΑΥΟΥΛΑ ΣΥΑΚΟΥ
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