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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«Δημιουργία ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος Δήμου Αλεξάνδρειας»

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της δημιουργίας και της
σχεδίασης του ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος, το οποίο θα εμφανίζεται στα επίσημα
έγγραφά του καθώς και σε έντυπα, αφίσες, αντικείμενα και κάθε επικοινωνιακό υλικό για
τις ανάγκες προβολής του. Το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας
του Δήμου Αλεξάνδρειας και την προώθηση της παράδοσης και των ειδικότερων
χαρακτηριστικών του τόπου και των δραστηριοτήτων των κατοίκων του.
1. Ταυτότητα της δράσης
Το δηλωτικό σήμα του Δήμου Αλεξάνδρειας πρέπει να είναι:
•

μοναδικό και αυθεντικό

•

πρωτότυπο και λιτό

•

εύκολα αναγνωρίσιμο

•

να μην καταπατά πνευματικά δικαιώματα τρίτων

•

να μην είναι προσβλητικό

•

να διακρίνεται για την καλλιτεχνική και σχεδιαστική του αρτιότητα

•

και να διατηρεί αναλλοίωτη την εικόνα του σε πληθώρα εφαρμογών

Πρέπει να φέρει την επωνυμία του Δήμου και στα ελληνικά και στα αγγλικά καθώς και τη
μορφή του Μ. Αλεξάνδρου σε συνδυασμό με το γυναικείο κεφαλόδεσμο – κατσούλι,

όπως αποφασίστηκε με την υπ' αριθ. 356/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης θα πρέπει η γενικότερη σύνθεσή του να έχει επικοινωνιακή δύναμη διότι θα ταξιδέψει σε
όλη την Ελλάδα και θα αποτελέσει την οπτική ταυτότητα του Δήμου μας. Θα χρησιμοποιηθεί σε
ψηφιακά και αναλογικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων, περιοδικών ή εφημερίδων,
βίντεο και τηλεόρασης, σε συσκευασίες, σε δισδιάστατη και τρισδιάστατη απόδοση, καθώς και
σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή.

2. Προδιαγραφές
Το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα του Δήμου πρέπει να τηρεί τις κάτωθι προδιαγραφές:
• πρέπει να σχεδιασθεί σε μορφή vector-eps (διανυσματικό) και όχι σε μορφή εικόνας,
χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα , όπως Adobe Illustrator ή Corel Draw ή
παρόμοια λογισμικά προγράμματα.
• Δεν πρέπει να είναι ή να περιέχει εικόνες, φωτογραφίες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα,
διακριτικά γνωρίσματα, φραστικά μηνύματα ή άλλα στοιχεία για τα οποία ο διαγωνιζόμενος
δεν έχει άδεια χρήσης και δεν μπορεί να παραχωρήσει άδεια δημοσίευσης, χρήσης,
αναπαραγωγής, έκδοσης και εκμετάλλευσης.
• πρέπει να παραδοθεί σε ασπρόμαυρη και έγχρωμη γραμμική αποτύπωση (CMYK ,
PANTONE) και σε δύο μορφές: ψηφιακή μορφή - διανυσματικό αρχείο
• θα πρέπει να είναι ευδιάκριτο σε εκτύπωση 1.5cm.
• το ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα πρέπει να παραδοθεί τόσο σε διάσταση 1,5 εκατοστού
όσο και σε διάσταση 15 εκατοστών σε έντυπη μορφή.
• Επίσης πρέπει να παραδοθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο σε CD/DVD και συγκεκριμένα στις
ακόλουθες ηλεκτρονικές μορφές:
Α. Vector έγχρωμο (CMYK ή PANTONE), grayscale και γραμμικό
Β. Tiff 300dpi έγχρωμο CMYK και RGB, grayscale και γραμμικό bitmap
Γ. JPEG 72dpi έγχρωμο RGB, grayscale και γραμμικό bitmap.
3. Πνευματικά δικαιώματα
Η επιλογή ενός ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος συνεπάγεται και την αυτόματη μεταβίβαση των
πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δηλωτικό σήμα στο Δήμο
Αλεξάνδρειας.
Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής, ο Δήμος θα έχει τα ακόλουθα δικαιώματα χρήσης του
σήματος που θα επιλεγεί:
Δικαίωμα αναπαραγωγής, δημοσιοποίησης και δημοσίευσης του σήματος σε εφημερίδες,
στο διαδίκτυο και σε όποιο άλλο Μ.Μ.Ε., καθώς και στα επίσημα έγγραφά του.
Δικαίωμα έκδοσης του σήματος σε έντυπα, επικοινωνιακό υλικό, αφίσες και αντικείμενα για

τις ανάγκες των εκδηλώσεών του.
Δικαίωμα χρήσης του σήματος χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.
4. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού
λογοτύπων σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές του άρθρου 2, η οποία θα αποδεικνύεται
από την κατοχή τίτλου σπουδών, σχετικού με το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών, και/ή
επιπλέον από την πρόσφατη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων σχετικού αντικειμένου.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει την εμπειρία του στη δημιουργία ιδιαίτερων
δηλωτικών σημάτων προσκομίζοντας τουλάχιστον τρία παρόμοια έργα που έχει υλοποιήσει την
τελευταία

πενταετία.

Τα

αποδεικτικά

των

ελάχιστων

προϋποθέσεων

συμμετοχής

θα

συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο με την οικονομική προσφορά και θα υποβάλλονται ως
πρωτότυπα ή ως επικυρωμένα αντίγραφα ή συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα
με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (επικύρωση αντιγράφων) & με το άρθρο 16 του Ν.
3345/2005, όπως ισχύει. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά (π.χ. αποδεικτικά εμπειρίας που
αποκτήθηκαν στο εξωτερικό) πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
5. Διευκρινήσεις
Στο ιδιαίτερο δηλωτικό σήμα που θα επιλεγεί δύναται να γίνουν εισηγήσεις από την αρμόδια
Επιτροπή για μικρές τροποποιήσεις ή / και βελτιώσεις πριν δοθεί η τελική του μορφή.

Η

αρμόδια Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί ή να εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση, αν
κρίνει ότι δεν υπάρχει κατάλληλη πρόταση για το λογότυπο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο συντάξας
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