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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 30  του μήνα  Ιουνίου  του έτους 2015  ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00’  το 

Δημοτικό  Σ/λιο  του  Δήμου  Τεμπών  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6731/26‐06‐15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. 
Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε 
με  αποδεικτικό  στους  Σ/λους  αυτού  (άρθρο  95  του  Ν.  3463/2006)  για  την  συζήτηση  και 
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 20 ) 
1. Τσέτσιλας Δημήτριος   14. Έξαρχος Γεώργιος

2. Τσάτσαρης Χρήστος   15. Κακαγιάννης Χρήστος

3. Τσούγιας Χρήστος   16. Μανώλης Γεώργιος

4. Μπουζέκης Ευθύμιος   17. Κυρίτσης Γεώργιος

5. Νταφούλης Κων/νος   18. Βλάγκας Ιωάννης

6. Τσιαπλές Θωμάς   19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα‐Λύτρα Γεωργία   20. Νικολάου Γεώργιος

8. Ζησάκη Ξανθή   21. ‐‐

9. Τσεργάς Κων/νος   22. ‐‐

10. Καρατέγος Μιχάλης   23. ‐‐

11. Σαϊτης Αστέριος   24. ‐‐

12. Διψάνας Αχιλλεύς   25. ‐‐

13. Ζάχος Βασίλειος   26.‐‐

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7 ) 
1. Πανάγου Ελευθερία   5. Ντόντος Γεώργιος

2. Σίμος Γεώργιος   6. Αργυρίου Ιωάννης

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης  7.Μπίκας Χρήστος

4.Μαϊμάρης Δημήτριος  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

     Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν  και  παρέστησαν  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών    Κοινοτήτων 
[Κολότυχος  Γεώργιος,  Μιχαλάκης  Σ.,  Μπανιώρας  Γεώργιος  ,  Ζαφείρης  Κων/νος  ,  Λαϊνας  Αθ., 
Γαγάρας Νικ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου‐Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος,] καθώς και οι  
εκπρόσωποι  Τοπικών  Κοινοτήτων  [Λαγούρος  Ιωάννης,  Βλαχοστέργιος  Γεώργιος,  Μήτσιου 
Ιωάννης, Καραμανές Νικόλαος, Σουκουβέλου Πηλία]. 

 
   Ο   Πρόεδρος      του δημοτικού συμβουλίου κ.  Τσέτσιλας   ύστερα από την διαπίστωση 

ύπαρξης  απαρτίας    και  αφού  πρώτα  το  Δ.Σ.  ομόφωνα  αποφάσισε  για  τη  συζήτηση  των  εκτός 
ημερήσιας  διάταξης  θεμάτων,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  εισάγοντας  το  θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση δίνοντας  το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νταφούλη.  



 
ΘΕΜΑ ( 5ο ) «Λογότυπο Δήμου Τεμπών» 
Αριθμός   Απόφασης ( 146 ) 
 
  Στα  πλαίσια  της  Τουριστικής  Προβολής  του  Δήμου  μας  Εισηγούμαστε  την  προκήρυξη 
διαγωνισμού για εύρεση λογότυπου του Δήμου Τεμπών που θα αποτυπώνει τον χαρακτήρα και 
την  ταυτότητα  του.  Στόχος  είναι  να  συνοδεύει  τον  Δήμο  Τεμπών  σε  όλες  τις  εξωτερικές  του 
παρεμβάσεις  και  ενέργειες  (προβολής,  επικοινωνίας,  ενημέρωσης  κλπ.)  και  σε  οποιαδήποτε 
εφαρμογή (επιστολές, έντυπα, πινακίδες, σφραγίδες, ιστοσελίδα κλπ.) 
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  τις διατάξεις 
του Ν 3463/2006, την εισήγηση του Αντιδημάρχου και  μετά από διαλογική συζήτηση   

  
Αποφασίζει  Ομόφωνα  

 

Την  προκήρυξη  διαγωνισμού  για  εύρεση  ΔΔ ηη λλ ωω ττ ιι κκ οο ύύ    ΣΣ ήή μμ αα ττ οο ςς   ‐‐ 

ΛΛ οο γγ όό ττ υυ ππ οο υυ  του Δήμου Τεμπών που θα αποτυπώνει τον χαρακτήρα και την ταυτότητα του, 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Όροι διαγωνισμού 
1. Στον  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετέχουν  φυσικά  πρόσωπα  ,  άνω  των  18  ετών  και 

εταιρείες. 
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό με έως και τρία (3) έργα. 
3. Τα έργα που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να είναι πρωτότυπα και μοναδικά 

όπως  ορίζεται  στον  περί  του  δικαιώματος  πνευματικής  ιδιοκτησίας  Ν.  2121/1993 
«Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά θέματα και πολιτιστικά θέματα». 

4. Το έργο το οποίο θα επιλεγεί ως λογότυπο του Δήμου Τεμπών περιέρχεται αυτοδικαίως 
στην πλήρη ιδιοκτησία του Δήμου Τεμπών. 

5. Ο Δήμος Τεμπών διατηρεί το δικαίωμα να εκθέσει με όποιον τρόπο κρίνει σκόπιμο όλες 
ή μέρος των προτάσεων που θα υποβληθούν. 

6. Ο  διαγωνισμός  είναι  δυνατόν  να  κηρυχθεί  άγονος  με  απόφαση  της  επιτροπής 
αξιολόγησης. 

 
Προδιαγραφές λογότυπου 
Το λογότυπο πρέπει να είναι: 

 Αναγνωρίσιμο και το κεντρικό νόημα της εικόνας να γίνεται εύκολα αντιληπτό. 

 Να  είναι  επιδεκτικό  σε  σμίκρυνση  και  μεγέθυνση,  καθώς  και  λειτουργικό  στην 
χρήση του, ώστε να μπορεί να παραχθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή του (έντυπα, 
επιστολές, φάκελοι, σφραγίδες, πινακίδες, κλπ.). 

 
Υποβολή των έργων 
1. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να υποβάλουν τα έργα τους 

σε  κλειστό  σφραγισμένο  φάκελο  ταχυδρομικά  στην  διεύθυνση  :  Δήμος  Τεμπών  Τ.Κ. 
40006 Μακρυχώρι Λάρισας, με την ένδειξη εξωτερικά στο φάκελο «ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

  2.   Ο κλειστός φάκελος θα πρέπει να περιέχει: 
• Συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής που επισυνάπτεται. 
• Εκτύπωση των σχεδιασμών σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκδοχή, σε διαστάσεις 

χαρτιού Α4. 



• Οπτικό δίσκο (CD) που θα περιέχει τους σχεδιασμούς σε ψηφιακή μορφή vector 
με κατάληξη .eps και .jpg, ανάλυσης 300dpi, χρωματικού τύπου CMYK, Grayscale 
και RGB, σε ανοιχτό και επεξεργασμένο αρχείο.  

3. Με βάση τα προηγούμενα, η επιτροπή αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύσει 
περαιτέρω τους τεχνικούς όρους του διαγωνισμού. 

4.   Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή συμμετοχών για τον διαγωνισμό ορίζεται   η 
Δευτέρα 3311‐‐0088‐‐22001155. 
 
Αξιολόγηση των έργων ‐ Επιλογή λογότυπου   
1. Η επιτροπή αξιολόγησης των συμμετοχών να αποτελείται από τους: 

 KKοολλλλάάττοοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς (Δήμαρχος) 

   ΝΝττααφφοούύλληηςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς (Αντιδήμαρχος) 

 ΤΤσσέέττσσιιλλααςς  ΔΔηημμήήττρριιοοςς (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

 ΤΤσσιιττσσιιοουυββάά  ΓΓεεωωρργγίίαα (Αρχιτέκτων Μηχ/κός, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου) 

 ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  (δημοτικός σύμβουλος) 
 
2. Τα  αποτελέσματα  του  διαγωνισμού  θα  ανακοινωθούν  στον  τύπο  και  θα  αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 

3. Ο  ανάδοχος  –  δημιουργός  θα  βραβευθεί  σε  ειδική  εκδήλωση  και  θα  αναφερθεί  σε 
καταχωρήσεις σε έντυπα και στη ιστοσελίδα του Δήμου 

 
Έπαθλο νικητή 
Το  έπαθλο  του  νικητή  θα  είναι  22   ήήμμεερρηη  διαμονή  στο  «VViillllaa   YYiiaannnnaa»» Μεσάγγαλα  Λάρισας, 
προσφορά της ιδιοκτήτριας (Ζαφείρη Β. Ιωάννα).   

    
  Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 146/2015 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
Έτσι  συντάχθηκε  το  πρακτικό  αυτό,  υπογράφεται  από  όλα  τα  παρόντα  μέλη  του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                          (υπογραφές) 
 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Τσέτσιλας Δημ. 
 

 
 
 


