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ΡΕΙΛΗΡΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ
Αντικείμενο
Ο Διμοσ Κερατςινίου-Δραπετςώνασ με τθν 135/2017 απόφαςθ 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 Δραπετςώνασ.
Ο λογότυποσ ζχει ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορίασ, τθν προώκθςθ τθσ παράδοςθσ, των
ειδικότερων χαρακτθριςτικών του τόπου και των δραςτθριοτιτων των κατοίκων.
Ακόμθ, τθν ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ελλθνικοφσ, ευρωπαϊκοφσ και διεκνείσ φορείσ,
ενώςεισ και ςωματεία με ίδιουσ ι ςυναφείσ ςκοποφσ για τθν προώκθςθ κοινών ενδιαφερόντων.
Πρζπει να είναι μοναδικό, εφκολα αναγνωρίςιμο και να διατθρεί αναλλοίωτθ τθν εικόνα του ςε
πλθκώρα εφαρμογών.
Θα πρζπει να ςθματοδοτεί τθ ςφνκεςθ ολόκλθρου του Διμου, με άμεςεσ ι ζμμεςεσ και
ςυμβολικζσ αναφορζσ, που κα αποτυπώνουν ςχεδιαςτικά, με τρόπο λιτό, ςφγχρονο και
καλαίςκθτο τθ ςυνολικι εικόνα του. Κακώσ κα αποτελζςει τθν οπτικι ταυτότθτα του Διμου, κα
πρζπει θ γενικότερθ ςφνκεςι του να ζχει επικοινωνιακι δφναμθ.
Θα χρθςιμοποιθκεί από τον Διμο ςε όλεσ τισ δράςεισ / ενζργειζσ του, προβολισ, επικοινωνίασ,
ενθμζρωςθσ, κακώσ και ςε ποίκιλεσ εφαρμογζσ όπωσ επιςτολζσ, ζντυπα, πινακίδεσ, ςθμαίεσ,
ςφραγίδεσ, ιςτοςελίδα κλπ. Σα πνευματικά δικαιώματα του λογοτφπου που κα επιλεγεί τελικά,
μεταφζρονται αυτόματα ωσ πνευματικι ιδιοκτθςία ςτο Διμο Κερατςινίου – Δραπετςώνασ.
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 ενώςεων
 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 Επιτροπών 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.
Αξιολόγηςη προτάςεων
Η αξιολόγθςθ των προτάςεων κα γίνει από Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. Η επιτροπι κα
είναι 5μελισ και κα αποτελείται από τουσ:
 Αλεξάκθ Ιωάννθ / Εικαςτικό,
 Αντωνιάδου τυλιανι / κιτςογράφο,
 Κορκίδθ Μαρία / Διευκφντρια Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Παιδείασ Διμου ΚερατςινίουΔραπετςώνασ,
 Κωςτάκου ταυροφλα / Εικαςτικό,
 Γιαννοφλθ Κανζλλα / Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Βιβλιοκθκών, Αρχείων και Μουςείων Διμου
Κερατςινίου-Δραπετςώνασ.
Αμοιβή-Βραβεία
τον νικθτι του διαγωνιςμοφ κα απονεμθκεί ειδικόσ ζγγραφοσ τίτλοσ που κα πιςτοποιεί τθ νίκθ
του και χρθματικό βραβείο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).
Σιμθτικόσ ζπαινοσ κα δοκεί ςτθν δεφτερθ και τρίτθ πρόταςθ ςφμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξθσ.
Υποβολή προτάςεων
Η υποβολι των προτάςεων γίνεται με τθν κατάκεςθ ΦΡΑΓΙΜΕΝΟΤ φακζλου, με τθν ζνδειξθ:
«ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ (ΛΟΓΟΣΤΠΟΤ) ΔΗΜΟΤ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤΔΡΑΠΕΣΩΝΑ» από τουσ ίδιουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ ι από εκπρόςωπό τουσ ςτο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Διμου Κερατςινίου-Δραπετςώνασ, ςτθ διεφκυνςθ, Ελ. Βενιηζλου 200, 18756,
Κερατςίνι, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ώρεσ.
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προτάςεων ορίηεται θ Παραςκευι 30 Ιουνίου 2017, μετά τθν
παρζλευςθ τθσ οποίασ καμία ςυμμετοχι δε κα γίνεται αποδεκτι.
Με τθν παράδοςθ του φακζλου ςυμμετοχισ ςτθ Διοργανώτρια Αρχι, κα δίνεται ο αρικμόσ
πρωτοκόλλου τθσ πρόταςθσ και κα αναγράφεται και θ θμερομθνία παραλαβισ τθσ.
Παραλαβι Σευχών και Πλθροφορίεσ
Αναλυτικότερεσ πλθροφορίεσ και ειδικότεροι όροι περιγράφονται ςτα πλιρθ τεφχθ του
διαγωνιςμοφ,, τα οποία είναι διακζςιμα ςε θλεκτρονικι μορφι από τθν ιςτοςελίδα του Διμου
Κερατςινίου-Δραπετςώνασ ςτθ διεφκυνςθ www.keratsini-drapetsona.gr και περιλαμβάνουν τα
παρακάτω ςτοιχεία:
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Περιλθπτικι Διακιρυξθ
Αναλυτικι Διακιρυξθ

Πλθροφορίεσ: Θεοδώρα Παπακωμοποφλου, Δθμιτρθσ Κοντόσ, Σθλζφωνα: 2132074672, email:
politismos@keratsini.gr

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΧΟΣ
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