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                            ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι∆ΕΩΝ  ΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ  ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ∆/ΑΜΘ 

 

-Η  Περιφερειακή  Ένωση ∆ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆ ΑΜΘ), προκηρύσσει 

ανοικτό διαγωνισµό  ιδεών για τη σχεδίαση  λογοτύπου  αυτής,  µε χρηµατικό έπαθλο 

συνολικού ποσού 1.000,00€ στον  επικρατέστερο. 

-Στο διαγωνισµό µπορεί να συµµετάσχει  µε µία µόνον πρόταση-  παρουσίαση, 

οιοσδήποτε  Έλληνας πολίτης , ασχέτως της επαγγελµατικής του ή µη 

ενασχόλησης. 

-Το λογότυπο πρέπει να είναι σχεδιασµένο ως διανυσµατικό γραφικό (vector), σε τρεις 

µορφές: Μονοχρωµία, ∆ιχρωµία και Τετραχρωµία και  µε τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε 

να µπορεί  να αναπαραχθεί  σε οποιαδήποτε  εφαρµογή ( π.χ. πινακίδες, σφραγίδες, κάρτες, 

επιστολές αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας κ.λ.π.). 

-Η παρουσίαση της κάθε  πρότασης θα πρέπει να είναι τυπωµένη σε Α4 χαρτί γραφής 80γρ. 

µε το ονοµατεπώνυµο του ή της δηµιουργού ή την επωνυµία της επιχείρησης στο εξώφυλλο 

και σε κάθε φύλλο. 

-Κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται και µε ανάλογο κείµενο αιτιολογίας/ επεξήγησης της 

σύλληψης της ιδέας από το δηµιουργό της. 

-Ηµεροµηνία  έναρξης  υποβολής των προτάσεων σε κλειστούς φακέλους  είναι η  30-10-

2012  και λήξης η  1-12-2012. Οι φάκελοι µε τις προτάσεις θα κατατεθούν στα γραφεία 

της έδρας της  ΠΕ∆/ΑΜΘ και επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17  Κοµοτηνή Τ.Κ. 

69 100, 4ος  όροφος κατά τις εργάσιµες  ηµέρες  και από ώρα 12.00΄έως 14.00΄ ή 

θα σταλούν ταχυδροµικά. 

-Τηλέφωνα  παροχής  πληροφοριών :α) 2510/832372, 2510/232119, αρµόδιος υπάλληλος Χρ. 

Καλιντζόγλου ( Γραφείο Καβάλας). 

ΑΔΑ: Β4ΤΝΟΚΜΗ-Ρ7Χ



-Η ανάδειξη του νικητή του διαγωνισµού θα γίνει από τα µέλη της Εκτελεστικής  Επιτροπής 

της ΠΕ∆/ΑΜΘ , τα οποία είναι: ο Πρόεδρος ∆Σ:   Σιµιτσής Κωνσταντίνος, ∆ήµαρχος 

Καβάλας, ο  Αντιπρόεδρος  ∆Σ:  Τσολακίδης Βασίλειος, ∆ήµαρχος, Αβδήρων, ο  Γραµµατέας  

∆Σ:   Καδή Ισµέτ, ∆ήµαρχος  Ιάσµου, και τα Μέλη του ∆.Σ: Χατζηλαζάρου Αναστάσιος, 

∆ήµαρχος  ∆οξάτου, Κοτσάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής. 

- Η καταβολή του χρηµατικού επάθλου των 1.000,00€ στον επικρατέστερο διαγωνιζόµενο,  

θα γίνει µε την έκδοση απλής απόδειξης δαπάνης από την οικονοµική υπηρεσία της ΠΕ∆-

ΑΜΘ». 

                                                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΤΗΣ ΠΕ∆ ΑΜΘ 

                                                               

                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ 

                                                         (∆ήµαρχος Καβάλας) 

 

ΑΔΑ: Β4ΤΝΟΚΜΗ-Ρ7Χ



                                              A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 
Από το πρακτικό της αριθµ.         3 /2012      συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
ΠΕ∆ ΑΜΘ. 
 
Αριθµ. Απόφασης:   10 /2012   . Περίληψη απόφασης: ΄Ανοιγµα  φακέλων προτάσεων και 

αξιολόγηση  αυτών  στα πλαίσια ανοικτού διαγωνισµού   δηµιουργίας  λογοτύπου ΠΕ∆/ΑΜΘ. 

Ανάδειξη  ή µη νικητή του διαγωνισµού. 

 
Στην Κοµοτηνή σήµερα, 13η Ιουλίου 2012   ηµέρα Παρασκευή      και ώρα 11.00΄  , 
συνήλθε σε  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφερειακής  ΄Ενωσης  ∆ήµων 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆ ΑΜΘ), στα επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη  17, 3ος 
όροφος, Κοµοτηνή 69 100, γραφεία της, κατόπιν της  Α.Π 351/9-7-2012    πρόσκλησης-
ηµερήσιας  διάταξης, του Προέδρου του Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνου Σιµιτσή 
∆ηµάρχου Καβάλας, που επιδόθηκε   νόµιµα σε κάθε µέλος της . 
Ύστερα από διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 5  µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου βρέθηκαν παρόντα 4 και συγκεκριµένα: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1)Σιµιτσής Κων/νος, ∆ήµαρχ. Καβάλας –Πρόεδρος ∆Σ 
2)Τσολακίδης  Βασίλειος , ∆ήµαρχος  Αβδήρων, Αντιπρόεδρος ∆Σ 
3)Καδή Ισµέτ, ∆ήµαρχος  Ιάσµου, Γραµµατέας ∆.Σ 
4)Κοτσάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµ.Σύµβουλος  Κοµοτηνής 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1)Χατζηλαζάρου Αναστάσιος, ∆ήµαρχος ∆οξάτου. 
 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, που 
έχουν ως εξής: 
 
 
΄Επειτα ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, “΄Ανοιγµα  
φακέλων προτάσεων και αξιολόγηση  αυτών  στα πλαίσια ανοικτού διαγωνισµού   δηµιουργίας  
λογοτύπου ΠΕ∆/ΑΜΘ. Ανάδειξη  ή µη νικητή του διαγωνισµού”, ανέφερε ότι, µε τις αριθµ. 62 
και 113 αποφάσεις του ∆.Σ εγκρίθηκε η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΠΕ∆/ΑΜΘ η 
δηµιουργία Λογοτύπου ΠΕ∆/ΑΜΘ, η οποία είχε ως εξής: 
                          
                      «    ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ  ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ∆/ΑΜΘ 
 
-Η  Περιφερειακή  Ένωση ∆ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆ ΑΜΘ), προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισµό για τη σχεδίαση  λογοτύπου  αυτής,  µε χρηµατικό έπαθλο συνολικού 
ποσού 1.000,00€ στον  επικρατέστερο. 
-Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν  γραφίστες-σχεδιαστές  απ΄ όλη την Ελλάδα µε 
µία µόνον πρόταση-  παρουσίαση. 
-Το λογότυπο πρέπει να είναι σχεδιασµένο ως διανυσµατικό γραφικό (vector), σε τρεις 
µορφές: Μονοχρωµία, ∆ιχρωµία και Τετραχρωµία και  µε τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε 
να µπορεί  να αναπαραχθεί  σε οποιαδήποτε  εφαρµογή ( π.χ. πινακίδες, σφραγίδες, κάρτες, 
επιστολές αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας κ.λ.π.). 
-Η παρουσίαση της κάθε  πρότασης θα πρέπει να είναι τυπωµένη σε Α4 χαρτί γραφής 80γρ. 
µε το ονοµατεπώνυµο του ή της δηµιουργού ή την επωνυµία της επιχείρησης στο εξώφυλλο 
και σε κάθε φύλλο. 
-Κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται και µε ανάλογο κείµενο αιτιολογίας/ επεξήγησης της 
σύλληψης της ιδέας από το δηµιουργό της. 

ΑΔΑ: Β4ΤΝΟΚΜΗ-Ρ7Χ



-Ηµεροµηνία  έναρξης  υποβολής των προτάσεων σε κλειστούς φακέλους  είναι η 22-5-
2012  και λήξης η  22-6 -2012. Οι φάκελοι µε τις προτάσεις θα κατατεθούν στα γραφεία 
της έδρας της  ΠΕ∆/ΑΜΘ και επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17  Κοµοτηνή Τ.Κ. 
69 100, 4ος  όροφος κατά τις εργάσιµες  ηµέρες  και από ώρα 9.30΄έως 14.00΄ ή θα 
σταλούν ταχυδροµικά. 
-Τηλέφωνα  παροχής  πληροφοριών :α) 2510/832372, 2510/232119, αρµόδιος υπάλληλος Χρ. 
Καλιντζόγλου ( Γραφείο Καβάλας). 
-Η ανάδειξη του νικητή του διαγωνισµού θα γίνει από τα µέλη της Εκτελεστικής  Επιτροπής 
της ΠΕ∆/ΑΜΘ , τα οποία είναι: o Πρόεδρος ∆Σ:   Σιµιτσής Κωνσταντίνος, ∆ήµαρχος 
Καβάλας,o  Αντιπρόεδρος  ∆Σ:  Τσολακίδης Βασίλειος, ∆ήµαρχος, Αβδήρων, o Γραµµατέας  
∆Σ:  Καδή Ισµέτ, ∆ήµαρχος  Ιάσµου, και τα Μέλη ∆.Σ.: Χατζηλαζάρου Αναστάσιος, ∆ήµαρχος  
∆οξάτου, Κοτσάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής 
Το χρηµατικό έπαθλο  του λογότυπου ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Ο νικητής του διαγωνισµού θα παραλάβει τα χρήµατα από την 
Οικονοµική Υπηρεσία της ΠΕ∆ Α.Μ.Θ., αφού προηγηθεί η προσκόµιση του απαραίτητου 
παραστατικού (δελτίο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη ή τιµολόγιο) στο λογιστήριο και µετά την 
έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος.» 
 
 Στην προβλεπόµενη προθεσµία υποβλήθηκαν 4 φάκελοι- προτάσεις  από ισάριθµους 
προσφέροντες, συγκεκριµένα  από τους : 

1. Σταύρο Καρυπίδη- µε έδρα τη Ξάνθη  
2. Media Design O.E- µε έδρα την  Αλεξανδρούπολη  
3. ∆ηµήτρη  ∆. Πιρπιρή (Περγαµηνή) µε έδρα την Κοµοτηνή. 
4. Αντωνιάδη Κυριάκο (PANTA ADVERTISING) µε έδρα την Καβάλα. 
5.  

Καλούνται τα µέλη της επιτροπής να ανοίξουν  και να αξιολογήσουν τις προσφορές, για  
ανάδειξη ή µη του νικητή, σύµφωνα µε τις  προδιαγραφές που τέθηκαν. 

 
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, κοινή διαπίστωση των  µελών της επιτροπής 
είναι, ότι κάθε πρόταση παρουσιάζει  ενδιαφέρον τµηµατικά, αλλά  στο σύνολό της  δεν  
καλύπτει το βέλτιστο εικαστικό αποτέλεσµα που προσδοκάται,  λαµβάνοντας υπόψη  την 
µακροχρόνια  χρήση του  λογοτύπου   από τον φορέα της ΠΕ∆  και αναπαραγωγής του  σε 
οποιαδήποτε  εφαρµογή. 
 Για το λόγο αυτό τίθεται προς συζήτηση η δηµοσίευση εκ νέου του διαγωνισµού (3η φορά),  
δίνοντας όµως τη δυνατότητα σε κάθε ΄Ελληνα Πολίτη ο οποίος  εκτιµά ότι έχει τη 
δυνατότητα να καταθέσει την  ιδέα του ως πρόταση,   ασχέτως της  επαγγελµατικής  ή µη  
ενασχόλησης.  
  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη της Ε.Ε ν΄αποφασίσουν σχετικά. 
 
Η Ε.Ε µετά από διαλογική συζήτηση, αφού µελέτησε την πρόταση του κ. Προέδρου, το 
αίτηµα της Αναπτυξιακής ΄Εβρου Α.Ε  Βλέποντας και το άρθρο   του Π.∆ 17 παρ  6  και 45 
παρ. 1 του Π.∆ 75/2011»ΠΕ∆ & ΚΕ∆Ε» (ΦΕΚ 182/22-8-2011 τ Α΄) καθώς και την αριθµ 
86/2012 απόφαση του ∆.Σ « Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων ∆.Σ στην Ε.Ε της ΠΕ∆/ΑΜΘ», τις 
αριθµ. 62 και 113  προηγούµενες αποφάσεις του ∆.Σ 
                   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο µ ό φ ω ν α 
 

Α.-Οι υποβληθείσες προτάσεις  για τη δηµιουργία Λογοτύπου της ΠΕ∆ –ΑΜΘ από τους : 
1. Σταύρο Καρυπίδη- µε έδρα τη Ξάνθη  
2. Media Design O.E- µε έδρα την  Αλεξανδρούπολη  
3. ∆ηµήτρη  ∆. Πιρπιρή (Περγαµηνή) µε έδρα την Κοµοτηνή. 
4. Αντωνιάδη Κυριάκο (PANTA ADVERTISING) µε έδρα την Καβάλα, 

 δεν καλύπτουν, 
στο σύνολό της  η κάθε µία , τις απαιτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης  για  βέλτιστο 
εικαστικό αποτέλεσµα , λόγω της µακροχρόνιας χρήσης  του   από τον φορέα της ΠΕ∆  
και  αναπαραγωγής του  σε οποιαδήποτε  εφαρµογή. 

ΑΔΑ: Β4ΤΝΟΚΜΗ-Ρ7Χ



Β.-Να δηµοσιεύσει εκ νέου και για 3η φορά,  τη διεξαγωγή  ανοικτού  διαγωνισµού 
ιδεών για τη  δηµιουργία Λογοτύπου της ΠΕ∆ –ΑΜΘ, µε δυνατότητα 
συµµετοχής κάθε΄Ελληνα Πολίτη, ασχέτως επαγγελµατικής ή µη ενασχόλησής 
του. 
Γ.-Η δηµοσίευση του διαγωνισµού θα γίνει µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΠΕ∆-ΑΜΘ 
(www.petramth.gr) και έκδοση δελτίου τύπου. 
∆.-Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΠΕ∆-ΑΜΘ για τον ακριβή καθορισµό της ηµεροµηνίας 
έναρξης και λήξης του διαγωνισµού. 
Ε.-Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης 1.000€ σε βάρος του Κ.Α 6474.0001 «Επιδείξεις 
δεξιώσεις, Εορταί κ.λ.π θεάµατα» του τρέχοντος προϋπολογισµού,  για την καταβολή του 
χρηµατικού επάθλου στον επικρατέστερο διαγωνιζόµενο. Η προαναφερθείσα πληρωµή θα 
γίνει µε την έκδοση απλής απόδειξης δαπάνης από την οικονοµική υπηρεσία της ΠΕ∆-
ΑΜΘ. 
 Οι όροι και προδιαγραφές του ∆ιαγωνισµού έχουν ως εξής:  

                «    ΕΠΑΝΑ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι∆ΕΩΝ  ΓΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ  ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΕ∆/ΑΜΘ 
 
-Η  Περιφερειακή  Ένωση ∆ήµων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ∆ ΑΜΘ), προκηρύσσει 
ανοικτό διαγωνισµό  ιδεών για τη σχεδίαση  λογοτύπου  αυτής,  µε χρηµατικό έπαθλο 
συνολικού ποσού 1.000,00€ στον  επικρατέστερο. 
-Στο διαγωνισµό µπορεί να συµµετάσχει  µε µία µόνον πρόταση-  παρουσίαση, 
οιοσδήποτε  Έλληνας πολίτης , ασχέτως της επαγγελµατικής του ή µη 
ενασχόλησης. 
-Το λογότυπο πρέπει να είναι σχεδιασµένο ως διανυσµατικό γραφικό (vector), σε τρεις 
µορφές: Μονοχρωµία, ∆ιχρωµία και Τετραχρωµία και  µε τέτοιες τεχνικές προδιαγραφές, ώστε 
να µπορεί  να αναπαραχθεί  σε οποιαδήποτε  εφαρµογή ( π.χ. πινακίδες, σφραγίδες, κάρτες, 
επιστολές αλληλογραφίας, φάκελοι αλληλογραφίας κ.λ.π.). 
-Η παρουσίαση της κάθε  πρότασης θα πρέπει να είναι τυπωµένη σε Α4 χαρτί γραφής 80γρ. 
µε το ονοµατεπώνυµο του ή της δηµιουργού ή την επωνυµία της επιχείρησης στο εξώφυλλο 
και σε κάθε φύλλο. 
-Κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται και µε ανάλογο κείµενο αιτιολογίας/ επεξήγησης της 
σύλληψης της ιδέας από το δηµιουργό της. 
-Ηµεροµηνία  έναρξης  υποβολής των προτάσεων σε κλειστούς φακέλους  είναι η  30-10-
2012  και λήξης η  1-12-2012. Οι φάκελοι µε τις προτάσεις θα κατατεθούν στα γραφεία 
της έδρας της  ΠΕ∆/ΑΜΘ και επί της οδού Στίλπωνος Κυριακίδη 17  Κοµοτηνή Τ.Κ. 
69 100, 4ος  όροφος κατά τις εργάσιµες  ηµέρες  και από ώρα 12.00΄έως 14.00΄ ή 
θα σταλούν ταχυδροµικά. 
-Τηλέφωνα  παροχής  πληροφοριών :α) 2510/832372, 2510/232119, αρµόδιος υπάλληλος Χρ. 
Καλιντζόγλου ( Γραφείο Καβάλας). 
-Η ανάδειξη του νικητή του διαγωνισµού θα γίνει από τα µέλη της Εκτελεστικής  Επιτροπής 
της ΠΕ∆/ΑΜΘ , τα οποία είναι: ο Πρόεδρος ∆Σ:   Σιµιτσής Κωνσταντίνος, ∆ήµαρχος 
Καβάλας, ο Αντιπρόεδρος  ∆Σ:  Τσολακίδης Βασίλειος, ∆ήµαρχος, Αβδήρων, ο Γραµµατέας  
∆Σ:  Καδή Ισµέτ, ∆ήµαρχος  Ιάσµου, και τα Μέλη του ∆.Σ.: Χατζηλαζάρου Αναστάσιος, 
∆ήµαρχος  ∆οξάτου, Κοτσάκης ∆ηµήτριος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοµοτηνής. 
- Η καταβολή του χρηµατικού επάθλου των 1.000,00€ στον επικρατέστερο διαγωνιζόµενο,  
θα γίνει µε την έκδοση απλής απόδειξης δαπάνης από την οικονοµική υπηρεσία της ΠΕ∆-
ΑΜΘ». 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 10/2012 
 

Ακριβές απόσπασµα που βγήκε 
που βγήκε για υπηρεσιακή χρήση. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΤΗΣ ΠΕ∆ ΑΜΘ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΙΤΣΗΣ 
(∆ήµαρχος Καβάλας) 

 

ΑΔΑ: Β4ΤΝΟΚΜΗ-Ρ7Χ


