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1. Περιγραφή Δήμου:
Το σημερινό έμβλημα του Δήμου Αραδίππου έκλεισε τα 33 χρόνια ζωής και
κυκλοφορίας. Δημιουργήθηκε και κυκλοφόρησε το 1986 με την ανακήρυξη της
Αραδίππου σε Δήμο, η οποία τότε αριθμούσε κάτι πιο πάνω από τις 5000 κατοίκους,
ενώ τώρα έχει μετασχηματιστεί σε ένα σύγχρονο αστικό δήμο με πληθυσμό γύρω στις
25.000.
2. Πρόσκληση Συμμετοχής:
Με αφορμή τα τριάντα τρία χρόνια λειτουργίας του, o Δήμος Αραδίππου, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για τη δημιουργία νέου λογότυπου που θα σηματοδοτεί τη νέα
εποχή και αναπτυξιακή προοπτική της πόλης μας.
3. Δικαίωμα συμμετοχής:
Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός σε εταιρίες και φυσικά πρόσωπα (ή ομάδες) και
απευθύνεται σε επαγγελματίες γραφίστες. Στο διαγωνισμό δεν μπορούν να
συμμετάσχουν πρόσωπα που συνδέονται με συγγένεια πρώτου βαθμού ή δεύτερου
βαθμού (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) με μέλη της Κριτικής Επιτροπής.
4. Οροί διαγωνισμού και Παραδοτέα:
Σχεδιαστικές προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά
4.1 Θα πρέπει να υπάρχουν δύο λογότυπα, ένα στην Ελληνική και ένα στην Αγγλική
γλώσς, όπου θα αναγράφεται το όνομα του Δήμου Αραδίππου ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ –
ARADIPPOU MUNICIPALITY
4.2 Το λογότυπο θα χρησιμοποιηθεί σε πάσης φύσεως δραστηριότητες του Δήμου
(προβολής, επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκδηλώσεις κλπ.) και σε ποικίλες εφαρμογές
(επιστολές, ενημερωτικά έντυπα, υλικό προβολής, πινακίδες, σημαία, σφραγίδες,
ιστοσελίδα κλπ.) και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής του σε
ασπρόμαυρη μορφή χωρίς να αλλοιώνεται ο τελικός σχεδιασμός του.
4.3 Ο δημιουργός καλείται να παρουσιάσει το προτεινόμενο λογότυπο μέσα από τα εξής
σχέδια:
- Βασικό λογότυπο
- Στοιχεία και κατασκευή λογοτύπου
- Βασικό λογότυπο σε έγχρωμο φόντο
- Παλέτα βασικών χρωμάτων & σημασία χρωμάτων
- Τυπογραφία & σημασία γραμματοσειρών
- Περιγραφή σκεπτικού
4.4 Παρουσίαση εφαρμογής λογότυπου στα εξής:
- Επαγγελματική κάρτα
- Φάκελος Α4
- Επιστολόχαρτο
- Εφαρμογή ταυτότητας σε αντικείμενα (πχ. φλιτζάνι/στολή προσωπικού/καπέλο/
αυτοκίνητο κλπ)
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5. Πνευματικά δικαιώματα:
Ο Δήμος Αραδίππου θα έχει την ιδιοκτησία του λογότυπου που θα βραβευτεί και θα
μπορεί να το χρησιμοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμεί. Εντούτοις ο σχεδιαστής
διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει και να προβάλλει τα Παραδοτέα για λόγους
προβολής και αναγνώρισης, στο προσωπικό του πορτοφόλιο, στην ιστοσελίδα του, σε
γκαλερί, σε περιοδικά/βιβλία σχεδιασμού αλλά και σε άλλους τρόπους έκθεσης με
σκοπό την αναγνώριση της δημιουργικής αριστείας και της επαγγελματικής εξέλιξης
του.
6. Υποβολή Προτάσεων (περιγραφή διαδικασίας):
Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται ανώνυμα. Κάθε πρόταση πρέπει να υποβληθεί
ξεχωριστά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει 2 κλειστούς,
σφραγισμένους φακέλους Α και Β, ως ακολούθως:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Ο εξωτερικός φάκελος θα πρέπει απαραίτητα να φέρει εξωτερικά τις παρακάτω
ενδείξεις:
• Προς: Δημοτικό Γραμματέα Δήμου Αραδίππου
• Αρ. Διαγωνισμού: ΔΑ/ΠΕ/11/2019
• Διαγωνισμός για τον σχεδιασμό Λογότυπου του Δήμου Αραδίππου
• Ημερομηνία λήξης: 18.12.2019
• Τυχαίο εξαψήφιο αριθμό
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Α – ΕΝΔΕΙΞΗ – “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ”
i. Παρουσίαση του λογότυπου και πιθανές εφαρμογές του
ii. Μία έγχρωμη εκτύπωση της κάθε πρότασης λογότυπου σε χαρτί Α4
iii. Σύντομη περιγραφή του σκεπτικού
iv. Ένα CD με τα πιο πάνω σε ηλεκτρονική μορφή (PDF)
v. Τυχαίο εξαψήφιο αριθμό (να είναι ο ίδιος αριθμός με αυτόν εξωτερικού φακέλου)
vi Όλα τα παραδοτέα όπως αναγράφονται στο 4.3 και 4.4
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Β – ΕΝΔΕΙΞΗ – «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ»
Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του δημιουργού:
• Επωνυμία
• Διεύθυνση
• E-mail
• Τηλέφωνα επικοινωνίας
θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται ο ίδιος τυχαίος εξαψήφιος αριθμός με τον
εξωτερικό φάκελο για επαλήθευση των στοιχείων στους δύο (2) φακέλους αλλά και σε
όλη την αλληλογραφία.
Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει είτε με τοποθέτησή τους στο κιβώτιο
προσφορών του Δήμου Αραδίππου ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς στα κεντρικά
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γραφεία του Δήμου Αραδίππου, στη διεύθυνση Λεωφ. Σταδίου 8, 7103, Τ.Θ. 45024,
7110 Αραδίππου (στο εξωτερικό μέρος του φακέλου σε περίπτωση που αποσταλεί
ταχυδρομικά να αναγράφεται η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο Αρ. Προσφοράς
ΔΑ/ΠΕ/11/2019.
Προτάσεις που θα υποβληθούν με διαφορετικό τρόπο ή εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν
υπόψη.
7. Προθεσμία Υποβολής
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν τις
προτάσεις τους μέχρι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, 2019 και ώρα 12:00.
8. Κριτική Επιτροπή
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους του
Διαγωνισμού, θα αξιολογηθούν από επταμελή Κριτική Επιτροπή που θα οριστεί από τον
Δήμο Αραδίππου και θα αποτελείται από Ανώτερους Λειτουργούς του Δήμου, τα Μέλη
της Επιτροπής Πολιτισμού και από ειδικούς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα όπως
επαγγελματίες γραφίστες.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αραδίππου, μετά τη
λήψη της τελικής απόφασης της Κριτικής Επιτροπής.
Οι τρεις επικρατέστερες προτάσεις θα παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο το
οποίο μαζί με τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα συναποφασίσουν για την τελική
επιλογή.
9. Κριτήρια αξιολόγησης:
- Δημιουργική προσέγγιση
- Πρωτοτυπία - Εφευρετικότητα
- Σχετικότητα με την ιστορία της πόλης
- Ευελιξία αναπαραγωγής - εύρος προσαρμοστικότητας
- Μοναδικότητα - Διαχρονικότητα
10. Βραβεία:
Στις τρεις καλύτερες προτάσεις οι οποίες θα συγκεντρώσουν τη υψηλότερη βαθμολογία
θα δοθούν τα ακόλουθα βραβεία:
(α) Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 1.500
(β) Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 300
(γ) Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 300
Τα βραβεία θα επιδοθούν με τρόπο που θα επιλέξει ο Δήμος Αραδίππου.
Εάν η Κριτική Επιτροπή δεν ικανοποιηθεί από καμιά πρόταση, δεν θα είναι
υποχρεωμένη να υιοθετήσει οποιοδήποτε λογότυπο.
11. Προθεσμία Υποβολής Σχολίων / Ερωτήσεων / Εισηγήσεων
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Τελική ημερομηνία αποστολής ερωτήσεων είναι
και ώρα 18:00 στο e-mail: prosfores@aradippou.org.cy.

η

31η

Αυγούστου

2019

Οι απαντήσεις θα αναρτηθούν μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αραδίππου: http://www.aradippou.org.cy/index.php/el/useful-links/tendersproposals

12. Στοιχεία επικοινωνίας:
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
αποτείνονται στους αρμόδιους Λειτουργούς του Δήμου κ. Μαρία Κίτση 24811017 και
κ. Ζήνα Σάββα 24811050.
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