
 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΔΗΛΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 Ο Δήμος Καβάλας κατόπιν της αρ. 924/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  

καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τη δημιουργία 

δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του Δήμου Καβάλας αναφορικά με το τουριστικό προϊόν 

του.  

1. Θέμα 

 Ο λογότυπος δύναται να αντανακλά την ιστορική, πνευματική, γεωγραφική, φυσική 

και πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Καβάλας κυρίως όμως να προβάλλει την εικόνα του ως 

ελκυστικού τουριστικού προορισμού στην ελληνική και στη διεθνή αγορά. Θα χρησιμοποιηθεί 

από το Δήμο σε όλες τις δράσεις/ενέργειες του που αφορούν το τουριστικό προϊόν 

(προβολής, επικοινωνίας, ενημέρωσης κλπ.) καθώς και σε ποικίλες εφαρμογές (επιστολές, 

έντυπα, πινακίδες, σημαίες, σφραγίδες, ιστοσελίδα κλπ.). 

 Ο λογότυπος θα αποτελείται από το εικαστικό και το λεκτικό μέρος (slogan), θα 

φέρει την επωνυμία του Δήμου ή απλά την λέξη Καβάλα και θα μπορεί να απεικονίζεται μαζί 

και ανεξάρτητα από το slogan. 

 

2. Όροι πρόσκλησης ενδιαφέροντος  

2.1. Προτάσεις μπορούν να καταθέσουν νομικά πρόσωπα όπως δημιουργικά, γραφιστικά και 

διαφημιστικά γραφεία, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ειδικότητα γραφίστα ή εικαστικού.  

2.2. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έως τρία (3) έργα. Στις περιπτώσεις 

συμμετοχής με τρία έργα αυτά θα πρέπει να διακρίνονται με Α, Β και Γ. 

2.3. Τα έργα που θα συμμετέχουν, πρέπει να είναι πρωτότυπα και ελεύθερα από πνευματικά 
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δικαιώματα και άλλου είδους δεσμεύσεις. 

2.4. Τα έργα δεν θα πρέπει να παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των 

λογοτύπων καταχωρημένων εμπορικών ονομασιών. 

2.5. Πνευματικά δικαιώματα:  

 α) Τα πνευματικά δικαιώματα του λογοτύπου που θα επιλεγεί, μεταφέρονται αυτόματα, ως 

πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Καβάλας. 

 β) Κάθε πνευματικό και ηθικό δικαίωμα που αφορά τα υπόλοιπα έργα που αποστέλλονται, 

παραμένει στην ιδιοκτησία του δημιουργού.  

Ο Δήμος Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα να µην αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε 

συμμετοχή η οποία είτε εμπίπτει σε κάποια από τις κατηγορίες 2.3 και 2.4 είτε δημιουργεί 

βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να εμπίπτει σε κάποια από αυτές. 

 

3. Δικαιώµατα επί των γραφιστικών µοτίβων, σχεδίων και ιδεών των 

συμμετεχόντων στην πρόσκληση ενδιαφέροντος 

 Με την υποβολή των γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ, οι συμμετέχοντες 

επιτρέπουν ρητά στο Δήμο Καβάλας την αναπαραγωγή και δηµόσια προβολή τους καθ’ όλη 

τη διάρκεια του Διαγωνισµού, χωρίς να θίγεται ούτε το πνευματικό ούτε το ηθικό δικαίωμα 

των συμμετεχόντων επί των αντίστοιχων γραφιστικών µοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ. Ο 

συμμετέχων εξουσιοδοτεί επιπροσθέτως το Δήμο Καβάλας προκειμένου να προβαίνει έως και 

μετά τη λήξη του Διαγωνισμού σε κάθε ενέργεια περιοριστικά και μόνο για την αναπαραγωγή 

και προβολή των γραφιστικών μοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ, µε σκοπό την παρουσίαση της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ενδεικτικά µέσω του διαδικτύου και των Μ.Μ.Ε.  

 

4. Εκχώρηση δικαιωμάτων στο Δήμο Καβάλας 

 Με την ανακήρυξη του επιλεγμένου λογοτύπου ο νικητής εκχωρεί στο Δήμο Καβάλας 

κάθε δικαίωμα επ’ αυτού συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας επ’ αυτού. Ο Δήμος Καβάλας διατηρεί το δικαίωµα εφόσον επιθυµεί να 

χρησιµοποιήσει για εµπορικό ή µη-εµπορικό σκοπό το επιλεγμένο λογότυπο, χωρίς να 

υποχρεωθεί σε καταβολή οποιασδήποτε περαιτέρω αµοιβής πλην αυτής που ορίζεται ως 

αμοιβή στην εν λόγω πρόσκληση. 

 Ο Δήμος Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει στο µέλλον αντίστοιχη 

πρόσκληση ενδιαφέροντος ή να αναθέσει απευθείας εκ νέου το σχεδιασµό του λογότυπου σε 

κάποιο άλλο σχεδιαστή. Η εκχώρηση των περιουσιακών δικαιωμάτων επί του λογοτύπου που 

θα επιλεγεί περιλαμβάνει την ανέκκλητη εκχώρηση των δικαιωµάτων αναπαραγωγής, 

εκµετάλλευσης και προσαρµογής του και έχει διεθνή ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των 

δικαιωµάτων αυτών. Ως εκ τούτου, ο συµµετέχων- εκχωρητής θα απέχει από τη χρήση ή την 



εξουσιοδότηση τρίτων µερών για χρήση του λογοτύπου στο µέλλον.  

 Ο Δήμος Καβάλας έχει το δικαίωμα να προβεί (α) σε παραλλαγή, αλλαγή, βελτίωση, 

τροποποίηση, διαµόρφωση, µετάφραση και προσαρµογή του λογοτύπου όπου κρίνει σκόπιμο 

και (β) στη δημιουργία παράγωγων γραφιστικών µοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ, χωρίς την 

έγγραφη άδεια του δημιουργού. 

 

5. Παραβίαση δικαιωμάτων από τρίτους  

 Ο Δήμος Καβάλας δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση ζηµία που 

προκύπτει από την παραβίαση από τρίτους τυχόν δικαιωµάτων των συµµετεχόντων επί των 

γραφιστικών µοτίβων, σχεδίων, ιδεών, κλπ, που έχουν δημοσιευθεί στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης ενδιαφέροντος.  

 

6. Υποβολή των έργων 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να υποβάλουν τα έργα 

τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», ΟΜΟΝΟΙΑΣ 117, Τ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ, με 

την εξωτερική ένδειξη στο φάκελο «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ», Τμήμα Πρωτοκόλλου, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00 – 15.00. Τα έργα 

(εκτυπώσεις και μέσα ψηφιακής εγγραφής) που θα υποβληθούν, δεν επιστρέφονται. Για 

διευκρινήσεις αναφορικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, αρμόδιοι επικοινωνίας ορίζονται 

ο κ. Ντίνος Θωμαδάκης και ο κ. Νίκος Σωτηρέλης,  στο τηλ: 2510 831388, εσ. 2).  

Ο κλειστός φάκελος θα πρέπει να περιέχει: 

1. Συνοδευτική επιστολή με τα στοιχεία επικοινωνίας του δημιουργού. 

2. Σύντομο βιογραφικό. 

3. Τίτλο σπουδών ή έναρξη επιτηδεύματος.  

4. Εκτυπώσεις των προτάσεων (σχεδίων) σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή, σε 

διάσταση χαρτιού Α4. 

5. Αναλυτικό εγχειρίδιο προδιαγραφών χρήσης προτεινόμενου λογοτύπου (οδηγό 

εφαρμογής) στο οποίο να παρουσιάζεται αναλυτικά το δημιουργικό σκεπτικό τόσο του 

εικαστικού όσο και του λεκτικού μέρους, καθώς και να τεκμηριώνεται με οδηγίες 

ορθής χρήσης και με παραδείγματα εφαρμογής σε διάφορα μέσα (έντυπα, 

ηλεκτρονικά και άλλα). 

6.  Οπτικό δίσκο (CD) που θα περιέχει:  

α) τις προτάσεις (σχέδια) σε ψηφιακή μορφή σε έγχρωμη και σε 

ασπρόμαυρη εκδοχή, τόσο στην ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα (καθώς θα 

πρέπει να δύναται η προσαρμογή του σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εφόσον κριθεί 



σκόπιμο), σε αρχείο εικόνας τύπου .tiff, .jpg ή .png, σε ανάλυση κατ’ ελάχιστο 

300dpi, καθώς και σε αρχείο διανυσματικό (vector) τύπου .eps, .svg ή .ai,  

β) το αναλυτικό εγχειρίδιο προδιαγραφών χρήσης προτεινόμενου λογοτύπου 

(οδηγό εφαρμογής) σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .doc, .ppt κλπ), στο οποίο να 

παρουσιάζεται αναλυτικά το δημιουργικό σκεπτικό τόσο του εικαστικού όσο και του 

λεκτικού μέρους, καθώς και να τεκμηριώνεται με οδηγίες ορθής χρήσης και με 

παραδείγματα εφαρμογής σε διάφορα μέσα (έντυπα, ηλεκτρονικά και άλλα). 

 

7. Προδιαγραφές σχεδιασμού 

 Ο λογότυπος θα αποτελείται από το εικαστικό και το λεκτικό μέρος (slogan), θα 

φέρει την επωνυμία του Δήμου ή απλά την λέξη Καβάλα και θα μπορεί να απεικονίζεται μαζί 

και ανεξάρτητα από το slogan. Τα έργα που θα λάβουν μέρος πρέπει να πληρούν τις 

ακόλουθες προδιαγραφές: 

• Ελκυστικός σχεδιασμός: Καλή χρήση χρώματος, τυπογραφίας και εικονογράφησης. 

• Οπτική Επικοινωνία: Να επικοινωνούν την ταυτότητα του Δήμου Καβάλας. 

• Ο λογότυπος πρέπει να χρησιμοποιείται σε γραµµική ασπρόμαυρη και έγχρωµη (CMYK ή 

PANTONE) εκτύπωση, και στη μικρότερη του διάσταση που θα είναι 1.5 εκατοστό να 

παραμένει ευανάγνωστο χωρίς να αλλοιώνεται. 

• Ευελιξία: Εύκολη εφαρμογή σε διαφορετικά μέσα, όπως έντυπα, αφίσες, κλπ, καθώς και 

ικανή εφαρμογή με ένα μόνο χρώμα, αλλά και στην αγγλική ή και σε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα κριθεί σκόπιμη η χρήση του. 

 

8. Αιτήσεις συμμετοχής 

 Η προθεσμία λήξης υποβολής των προτάσεων ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από 

την ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr και της Δημωφέλεια www.kavalagreece.gr 

δηλαδή έως και την 17η Απριλίου 2016. 

 

9. Αξιολόγηση έργων 

Για την ανάδειξη του νικητή, η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει κατά 50% από 

επιτροπή αξιολόγησης που έχει συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 

και κατά το υπόλοιπο 50% από ηλεκτρονική ψηφοφορία στο διαδίκτυο.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο προτάσεων προτάσσεται εκείνη που έλαβε τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία από την επιτροπή αξιολόγησης.  

 Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους εξαιρούνται 

της δυνατότητας υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία δηλωτικού σήματος. 

http://www.kavala.gov.gr/
http://www.kavalagreece.gr/


 Η επιτροπή θα εισηγηθεί την επικρατέστερη πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

προκειμένου αυτό να δώσει την έγκρισή του.  

 

10. Αμοιβή - Έπαθλο 

 Ο συμμετέχων του οποίου η πρόταση θα επιλεγεί ως λογότυπο του Δήμου Καβάλας , 

θα λάβει την αμοιβή των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€), σύμφωνα με τα παρακάτω: 

10.1. Τρόπος πληρωμής 

 Για την παροχή του συνόλου των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου 

καθορίζεται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Στο ποσό της αμοιβής 

συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται 

σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη 

καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

10.2. Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

 Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή 

τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

10.3 Επίλυση διαφορών 

 Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Καβάλας 

 

 

Ιωσηφίδου Ζ. Αναστασία 

 

 


