
 

Municipality of Nardò 
 

 

Municipality of Kefallonia 

 

  

                                                        ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

 

 

 

 

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς σε συνεργασία με τον Δήμο Nardò της Ιταλίας, αναζητά ιδέες για το 

σχεδιασμό ενός λογοτύπου για το έργο με τίτλο: «INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE 

PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY – APREH» ή «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – APREH», που έχει 

ενταχθεί και υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 

Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013 (INTERREG IV Greece – Italy 2007 – 2013).                               

Το λογότυπο θα είναι η εικόνα – οδηγός  για κάθε γεγονός και θα αντιπροσωπεύει το 

όραμα του προγράμματος και/ ή των εμπλεκόμενων εταίρων. 

Ένα τέτοιο λογότυπο θα ενισχύσει την προβολή των δράσεων του έργου, προωθώντας την 

ιστορική παράδοση και τον πολιτισμό των περιοχών που εμπλέκονται και μεταδίδοντάς τη 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το λογότυπο θα είναι άκρως αντιπροσωπευτικό της 

ταυτότητας του έργου καθώς και του πολιτιστικού και εδαφικού περιεχομένου του και 

ταυτόχρονα βασισμένο στις αρχές της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

Το κατάλληλο λογότυπο, δυνητικά θα αποτελέσει το έμβλημα δράσεων, πρωτοβουλιών, 

προϊόντων και υπηρεσιών που προωθούνται από τους εταίρους και συνδέονται με την 

μελλοντική εξέλιξη του έργου APREH. 

Το λογότυπο σε ότι αφορά τη γραμματοσειρά, τα χρώματα, και τον σχέδιό του, θα πρέπει 

να εναρμονίζεται άρρηκτα με την φιλοσοφία του έργου APREH. 

Το λογότυπο θα αναφέρεται στην ιστοσελίδα και σε όλες τις ενέργειες προώθησης και 

προβολής του έργου APREH. Το λογότυπο θα δύναται να δημοσιευτεί από διαφορετικά 

μέσα (εθνικά και διεθνή) και να χρησιμοποιηθεί από διάφορους παράγοντες, 

εξουσιοδοτημένους να προωθούν, οργανώνουν και πραγματοποιούν δραστηριότητες 

σχετιζόμενες με το έργο APREH. 

 

 

 

Για την δημιουργία ενός λογοτύπου για το έργο:   «INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE 

PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY – APREH» ή «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – APREH» που έχει 

ενταχθεί και υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 

Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013 (INTERREG IV Greece – Italy 2007 – 2013). 
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Άρθρο 1  

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η υλοποίηση της πλέον άρτιας και εφαρμόσιμης πρότασης 

για τη δημιουργία ενός  λογοτύπου που να χαρακτηρίζει το έργο APREH. Η πρόταση θα έχει 

ως στόχο να ενοποιήσει την εικόνα της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Ελλάδας και της Ιταλίας και να προσδώσει κοινή αναγνωσιμότητα. Το λογότυπο θα πρέπει 

να ασκεί οπτική επιρροή, να χαρακτηρίζει και να κάνει αναγνωρίσιμο το έργο στον κόσμο 

της επικοινωνίας. 

 

Άρθρο 2  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δημιουργία λογοτύπου του έργου με τίτλο «INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE 

PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY – APREH» ή «Διεπιστημονικά Ενυδρεία για 

την προώθηση του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Ιστορίας – APREH». Στα πλαίσια του 

έργου αυτού και ακολουθώντας μια κοινή στρατηγική και ένα σχέδιο συνεργασίας θα 

δημιουργηθούν δύο (2) διεπιστημονικά ενυδρεία, το ένα στην Ελλάδα (Κεφαλονιά) και το 

άλλο στην Ιταλία (Nardò), προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική και πολιτιστική κληρονομιά. 

Οι παράκτιες περιοχές της χερσονήσου του Salento και των Ιονίων Νησιών μοιράζονται εδώ 

και χρόνια μια κοινή ιστορία. Το Ιόνιο πέλαγος για χρόνια αποτελούσε το πέρασμα από τα 

Νότια Βαλκάνια στην Ιταλία και αντίστροφα. Όταν η θάλασσα δεν αποτελούσε σύνορο 

αλλά τρόπο για να συνδέονται χώρες και λαοί, από το πέρασμα του Ιονίου είχαν περάσει 

πολλά πλοία, προϊόντα και άνθρωποι. Έτσι θα μπορούσε να είναι αρκετά ενδιαφέρον να 

συγκριθεί και να ενισχυθεί η φυσική θαλάσσια κληρονομιά και στις δύο πλευρές του 

Βόρειου Ιονίου και ταυτόχρονα να αναβιώσουν ιστορικές –αρχαιολογικές μαρτυρίες της 

αρχαίας αυτής σύνδεσης η οποία ακόμα διατηρείται κάτω από την επιφάνεια της 

θάλασσας. 

 Η ιδέα του έργου είναι εμπνευσμένη από τα «κουφάρια» πολλών ναυαγίων που έγιναν σε 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους και παραμένουν στο βυθό της θάλασσας και των δύο 

περιοχών. Αμφορείς και άλλα αντικείμενα (αυθεντικά ή αντίγραφα) θα προβάλλονται στο 

κοινό σε μεγάλα διοράματα αντιπροσωπεύοντας το βυθό ενώ θα συνοδεύονται  και από 

δεξαμενές γεμάτες θαλασσινό νερό και θαλάσσια είδη. Το σκηνικό που θα 

πραγματοποιηθεί θα ταξιδεύει τους επισκέπτες όχι μόνο στο βυθό ενός απλού ενυδρείου 

αλλά και σε τεχνητούς υφάλους και θαλάσσια ευρήματα στην προσπάθεια να συνδεθούν οι 

δύο χώρες με κοινά επιχειρήματα. 
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 Σκοπός του έργου είναι να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη τουριστική ζήτηση για φύση και 

πολιτισμό υλοποιώντας ένα πρωτότυπο ελκυστικό σημείο για τους τουρίστες και 

προσφέροντάς τους ένα λόγο να μείνουν στην περιφέρεια ακόμα και εκτός καλοκαιρινής 

περιόδου (εκπαιδευτικές εκδρομές). Το έργο αυτό στοχεύει στην αυθεντικότητά του. 

Επιπλέον δεν υπάρχουν ενυδρεία σε καμία από τις δύο περιοχές, το έργο πραγματεύεται με 

διεπιστημονικά θέματα (αρχαιολογία, θαλάσσια βιολογία) και αποτελεί ευκαιρία για τη 

δημιουργία μιας κοινής εκπαιδευτικής στρατηγικής ανάμεσα στις δύο χώρες ενώ 

παράλληλα εμπλουτίζεται και η γνώση του κοινού σχετικά με την τοπική ιστορία, το φυσικό 

υποβρύχιο περιβάλλον καθώς και την θαλάσσια αρχαιολογική κληρονομιά στις ακτές του 

Ιονίου.  

 

Άρθρο 3  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά (άνω των 18 ετών) ή νομικά πρόσωπα, ατομικά είτε σε 

ομάδες / ενώσεις και τα οποία μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία πρόταση. Άτομα που 

συμμετέχουν σε μία ομάδα δε μπορούν να συμμετάσχουν και σε άλλη καθώς αποτελεί 

αιτία αποκλεισμού και των δύο ομάδων. Πιθανές ειδικότητες που αφορά ο διαγωνισμός 

είναι : γραφίστες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, εικαστικοί καλλιτέχνες και άλλες 

συναφείς ειδικότητες. 

Δε μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό : 

- Τα μέλη της κριτικής επιτροπής. 

- Ομάδες που έχουν ή είχαν επαγγελματικές επαφές με κάποιο από τα μέλη της 

κριτικής επιτροπής. 

- Άτομα με έως τρίτο βαθμό συγγενείας των ατόμων της κριτικής επιτροπής. 

- Όλο το προσωπικό του Δήμου Κεφαλονιάς. 

 

Άρθρο 4 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

Ο σχεδιασμός του λογοτύπου θα ανταποκρίνεται στη στρατηγική και στους στόχους του 

έργου και θα λαμβάνει υπόψη την προώθηση της εδαφικής συνεργασίας στα πλαίσια της 

Ευρωμεσογειακής φιλοσοφίας της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IV Ελλάδα - Ιταλία 

2007 -2013. 
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Το λογότυπο θα πρέπει να είναι  πρωτότυπο, αποτελεσματικό και μοναδικό (δε μπορεί να 

κυκλοφορεί ήδη στην αγορά). 

Το προτεινόμενο λογότυπο θα πρέπει να έχει δυνατότητες αναπαραγωγής σε διάφορα 

μέσα ενημέρωσης (πολύχρωμη και μονόχρωμη έκδοση, καθαρές γραμμές) και σε 

συστήματα που επιτρέπουν μερική τεχνική υποστήριξη (φαξ, εκτύπωση λέιζερ κ.τ.λ). 

Επιπλέον: 

• Το  ακρωνύμιο πάνω στο οποίο δουλεύουμε είναι το A.Pr.E.H.  

• Το προτεινόμενο λογότυπο θα πρέπει να συνδυάζεται αρμονικά με το λογότυπο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λογότυπο του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 

Συνεργασίας Ελλάδα/ Ιταλία 2007 -2013» και με το σλόγκαν «Επενδύοντας στο 

μέλλον μας» - «Investing in our Future». 

• Το λογότυπο θα μπορούσε ενδεχομένως να μειωθεί ή να αυξηθεί, χωρίς να χάνει 

την επικοινωνιακή του δύναμη, την απεικόνιση, την αναγνωσιμότητα, την 

ισορροπία και την ποιότητα εικόνας, ακόμα και σε κινούμενα γραφικά.  

• Το λογότυπο θα είναι κατανοητό και ευανάγνωστο. 

 

 

Άρθρο 5 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Οι υποψήφιοι για την πρόταση θα στείλουν τα ακόλουθα έγγραφα και υλικό : 

• Ένα έγχρωμο γραφικό σχεδιασμό του λογοτύπου σε ένα λευκό φύλλο Α4,  

• Ένα ασπρόμαυρο γραφικό σχεδιασμό του λογοτύπου σε ένα λευκό φύλλο Α4  

• Μία σύντομη περιγραφή της ιδέας του λογοτύπου, η οποία θα περιλαμβάνει 

περιγραφή της τεχνικής, τα χαρακτηριστικά του υλικού και τη λογική που 

υιοθετήθηκε για να φτάσει στην τελική πρόταση. 

• Ηλεκτρονικό αρχείο υψηλής ανάλυσης σε μορφή PDF, JPG, EPF, TIFF. 

Όλα τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε τελική μορφή έτσι ώστε να μπορούν άμεσα να 

δημοσιοποιηθούν (χωρίς καμία άλλη γραφική παρέμβαση και δακτυλογράφηση). 

 

Άρθρο 6  
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

Οι προτάσεις θα εξεταστούν από τη Διευθύνουσα Επιτροπή (Directive Cab) του έργου 

«INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY – 

APREH», στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του έργου 

(Πανεπιστήμιο του Salento, Επαρχία του Lecce, Δήμος Nardò, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Δήμος 

Κεφαλλονιάς). Η οριστική απόφαση της Διευθύνουσας Επιτροπής θα δημοσιευθεί δύο 

μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία της πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 7  

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η επίσημη γλώσσα υποβολής της πρότασης είναι τα αγγλικά.  

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε έναν ανώνυμο λευκό σφραγισμένο  φάκελο, 

στον οποίο θα αναγράφεται :  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ A. Pr. E. H  

και στον οποίο θα εμπεριέχονται δύο ακόμη φάκελοι, ο Α και ο Β. 

Ο Α θα περιέχει όλες τις προτάσεις ενώ ο Β θα περιέχει τα στοιχεία του συντάκτη και μία 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986 υπογεγραμμένη από αυτόν όπου θα αποδέχεται τους 

όρους του διαγωνισμού καθώς  και την εκχώρηση δικαιωμάτων στο φορέα διοργάνωσης.   

Λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25
η
 Μαΐου 2012 και ώρα 14.00. Η 

υποβολή προτάσεων θα γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Κεφαλλονιάς και στο 

Δήμο Nardò της Ιταλίας, καθημερινά στις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Εκεί θα δίνεται και 

αποδεικτικό που θα αναγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασης και την ημερομηνία 

παραλαβής  της. 

Οι προτάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν και ταχυδρομικά, επί αποδείξει, με ημερομηνία 

υποβολής την ημερομηνία πρωτοκόλλησης, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου 

Κεφαλλονιάς. 

 

Άρθρο 8  

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 

Ο νικητής θα δώσει το προϊόν και τα πνευματικά δικαιώματα στους εταίρους του έργου 

(Πανεπιστήμιο του Salento, Επαρχία του Lecce, Δήμος Nardò, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Δήμος 

Κεφαλλονιάς), ενώ δε θα προβαίνει σε καμία οικονομική εκμετάλλευση. 
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Το λογότυπο θα γίνει αποκλειστική ιδιοκτησία των εταίρων, όπου και θα το χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά, σε όλα τα επίπεδα, χωρίς όρια χώρου και χρόνου.  

Κάθε πιθανή παραλλαγή θα συζητηθεί με το συντάκτη. 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με την πρότασή του και απαλλάσσει το Δήμο Κεφαλλονιάς 

από κάθε ευθύνη. 

Κάθε συμμετέχων δε μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε επιστροφή ή πληρωμή για το κόστος 

της υποβαλλόμενης πρότασης. 

 

Άρθρο 9  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Ο νικητής του διαγωνισμού θα προσκληθεί και να συμμετάσχει σε εργασίες και 

πρωτοβουλίες του έργου APREH. 

 

Άρθρο 10  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα  του Δήμου 

Κεφαλλονιάς http://www.kefallonia.gov.gr και του Δήμου Nardò της Ιταλίας 

http://www.comune.nardo.le.it. 

Άρθρο 11 

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στην Ιστοσελίδα του Δήμου  

Κεφαλλονιάς καθώς και του Δήμου Nardò της Ιταλίας . Όλες οι προτάσεις που εστάλησαν 

ακόμα και αυτές που δε επελέγησαν, δε θα επιστραφούν. Σε κάθε περίπτωση οι 

συμμετέχοντες θα αναλάβουν όλους τους κινδύνους, ζημιές ή και κλοπές, τα προϊόντα 

υποστούν κατά τη διάρκεια της αλληλογραφίας ή διαμονής στους Δήμους.                                                

 

Άρθρο 12  

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
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Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή όλων των όρων που 

αναφέρονται σε αυτή την πρόσκληση. 

 

Άρθρο 13  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Για το Δήμο Κεφαλλονιάς 

Γαρμπή Σοφία, Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου 

Δ/νση: Παν. Βαλλιάνου 7 

Τηλ.26710 26342 

Φαξ. 26710 20150 

e- mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr 

 

 

Για το Δήμο Nardò της Ιταλίας 

Dr. Luigi Siciliano, Servizio Politiche Comunitarie (European Community Policies)  

Tel/Fax 0833.838322   

e-mail: ufficio.europa@comune.nardo.le.it 

 


