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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 -  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000  
ΑΦΜ 094410584 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών συνοδεύει την υπ’ αρ. πρωτ. 804/15.09.2021 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 
ανάπτυξης λογότυπου και οπτικής ταυτότητας για το «Innovative Design Cluster», με CPV 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών: 79822500-7: Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Έργου Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design» (Κωδικός Πράξης 
MIS: 5076379) με Φορέα Αρωγό την ΜΑΘ ΑΕ-ΟΤΑ, όπως αυτό εγκρίθηκε, με την υπ. αριθ. πρωτ.: 
136668-22-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση: Φορέας 
Αρωγός» - του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και των παραδοτέων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
οι υποχρεώσεις του Αναδόχου και ο τρόπος πληρωμής περιγράφονται παρακάτω.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου αφορούν στα εξής κάτωθι: 

1. Ανάπτυξη της συνολικής οπτικής ταυτότητας του Innovative Design Cluster και σχεδιασμό του 
Λογοτύπου λαμβάνοντας υπόψη την Επικοινωνιακή Στρατηγική του Cluster όπως αυτή 
διατυπώθηκε στην Πρόταση Συγκρότησης και Χρηματοδότησης του Cluster καθώς και τα 
αποτελέσματα του ειδικού εργαστηρίου συν-σχεδιασμού που έγινε μεταξύ των μελών του 
αρχικού πυρήνα του cluster και οριοθετεί κάποιες βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού   

2. Ανάπτυξη σεναρίων επιλογών για την λογοτύπηση του Innovative Design Cluster 
(τουλάχιστον τριών), προκειμένου να αποφασιστεί ο τελικός λογότυπος, σε συνεργασία με 
την Ομάδα Έργου  

3. Ανάπτυξη εφαρμογής του λογοτύπου στον ιστότοπο του Cluster, ο οποίος προβλέπεται να 
χρησιμοποιήσει στο domain name: www.innovativedesigncluster.gr. Ο Ανάδοχος θα ορίσει 
κατευθύνσεις σχεδιασμού που θα ληφθούν υπόψη στην ανάπτυξη του Ιστότοπου του 
Innovative Design Cluster, και θα πρέπει να έχει διαθεσιμότητα συνεργασίας με τον Ανάδοχο 
Ανάπτυξης του Ιστότοπου.  

4. Εφαρμογή του λογοτύπου και της οπτικής εικόνας για παραγωγή έντυπου υλικού, 
παραλλαγές έγχρωμης, ασπρόμαυρης ή/και μονόχρωμης έκδοσης του λογοτύπου, και 
ενδεικτικές εφαρμογές σε είδη προβολής και διαφήμισης (π.χ. τσάντα, είδη γραφείου, USB 

http://www.innovativedesigncluster.gr/
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disc κλπ), όπως αυτά ορίζονται λεπτομερώς στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
επισυναπτόμενης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών  

5. Προσαρμογή της οπτικής εικόνας και εφαρμογές του λογοτύπου στα αντίστοιχα ψηφιακά 
περιβάλλοντα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης που θα χρησιμοποιεί το Innovative Design 
Cluster και παραμετροποίηση σε καθένα από αυτά: FB, LinkedIn, Twitter, Instagram, 
εφαρμογές για ψηφιακό newsletter και ψηφιακά περιβάλλοντα ενημέρωσης π.χ. 
ηλεκτρονικά περιοδικά και blogs.  

6. Σχεδιασμός ενός βασικού επικοινωνιακού πακέτου που θα περιλαμβάνει: 3 αφίσες / banners 
και ένα συνοπτικό φυλλαδίου προβολής του Innovative Design Cluster 

Παραδοτέα: Συνοπτικά τα Παραδοτέα του Αναδόχου θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω 

Α. Παράδοση του λογοτύπου σε πολλαπλά αρχεία υψηλής ανάλυσης, αρχεία εικόνας (image files 
.tiff files) αλλά και διανυσματικά αρχεία (vector files .png, .eps), στις εκδόσεις που θα έχουν 
επιλεγεί για τις εφαρμογές του λογότυπου (έγχρωμη, ασπρόμαυρη ή/και μονόχρωμη έκδοση).  

Το παραδοτέο του λογότυπου θα συνοδεύεται από την σχετική χρωματική κωδικοποίηση.  

Επιπλέον, το παραδοτέο του λογοτύπου θα συνοδεύεται και από την/τις επιλεγμένες 
γραμματοσειρές εφόσον αυτές δεν είναι διαθέσιμες (open source). Σε περίπτωση που, και για τις 
ανάγκες της λογοτύπησης, χρειαστεί αγορά γραμματοσειρών, τα έξοδα αυτά θα βαρύνουν την 
ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ.  

Β. Συνοπτική Έκθεση επεξήγησης της οπτικής ταυτότητας και του σχεδιασμού του λογότυπου 
(creative brief). Η Έκθεση θα περιλαμβάνει και την περιγραφή όλων των εφαρμογών του 
λογοτύπου και οπτικής ταυτότητας όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω.  

Γ. Σχεδιασμός ιστοχώρου Innovative Design Cluster: Σύντομη έκθεση με οδηγίες σχεδιασμού 
ιστοχώρου και ενδεικτικά templates ιστοσελίδων, με βάση το προτεινόμενο sitemap. Οι οδηγίες 
θα χρησιμοποιηθούν από τον web developer του ιστοχώρου με τον οποίο, ο Ανάδοχος θα 
χρειαστεί να έχει υποστηρικτική επικοινωνία 

Δ. Παράδοση βασικού επικοινωνιακού πακέτου: 3 αφίσες ή/και banner και ένα συνοπτικό 
φυλλαδίου προβολής του Innovative Design Cluster 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Διάρκεια υλοποίησης υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων [4] μηνών από την 
υπογραφή της Σύμβασης. Εφόσον προκύψει ανάγκη, τυχόν παράταση θα δοθεί άνευ επιπλέον 
οικονομικού αντικειμένου ή αμοιβής, προκειμένου να ολοκληρωθούν με επάρκεια όλες οι 
υπηρεσίες και τα παραδοτέα και να ενσωματωθούν τυχόν παρατηρήσεις που θα προκύψουν από 
την Ομάδα του έργου ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου δίνατε να υλοποιηθούν σταδιακά, εντός των τεσσάρων μηνών  
σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

Υπηρεσίες / παραδοτέα Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 

Ανάπτυξη και παράδοση λογοτύπου (Παραδοτέο Α)     
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Φυλλάδιο επικοινωνίας (μέρος παραδοτέου Δ)      

Ανάπτυξη όλων των εφαρμογών του λογοτύπου και της οπτικής 
ταυτότητας και υποβολή Παραδοτέου Β (Creative Brief) 

    

Υποστήριξη σχεδιασμού του ιστοχώρου (Παραδοτέο Γ)     

Παράδοση υπόλοιπου επικοινωνιακού πακέτου (Παραδοτέο Δ)     

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη των 
αναγκών της παρούσας πρόσκλησης, του στόχου και των ιδιαιτεροτήτων του. Επίσης, θα πρέπει 
να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων. Συγκεκριμένα, τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής απαιτείται να πληρούν 
τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 να δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας ήτοι 
στη παροχή υπηρεσιών γραφικού σχεδιασμού (συνάφεια ΚΑΔ) 

 να έχουν τουλάχιστον 5ετη εμπειρία στην υλοποίηση έργων και υπηρεσιών ανάπτυξης 
οπτικής / εταιρικής ταυτότητας και σχεδιασμό λογοτύπων. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός σύμβασης: 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

Διαδικασία: Διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 περί της απευθείας ανάθεσης, όπως ισχύει 
και ιδιαίτερα το αρ. 118 του Ν4412/16 και περιγράφεται με CPV Παρεχόμενων Υπηρεσιών: 
79822500-7: Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού. Κριτήριο της ανωτέρω είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας / τιμής.  

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα ενεργήσει στη βάση της εξειδικευμένης γνώσης του αντικειμένου, με τα μέσα που 
διαθέτει ή όσα θα απαιτηθούν, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή κάλυψη του αντικειμένου των 
ζητούμενων υπηρεσιών, οι οποίες θα παρέχονται στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής 
πρακτικής και δεοντολογίας. 

Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ θα δίνει στον Ανάδοχο τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις 
απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που οφείλει να τηρεί ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της 
παροχής των υπηρεσιών του. 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιοποιήσει ή να χρησιμοποιήσει γενικότερα κάθε υλικό 
σχετικό με το έργο, σε προβολή κάθε είδους, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, πλην 
του υλικού το οποίο ήδη βρίσκεται στην κατοχή του Αναδόχου, το οποίο προτίθεται ο ανάδοχος 
να προσφέρει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του ανατίθεται και το οποίο θα πρέπει να 
δηλώσει κατά την αρχή της Σύμβασης του στην ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ ότι είναι κάτοχος και έχει το 
δικαίωμα χρήσης, προβολής και δημόσιας ανακοίνωσης γενικότερα. 

Η Σύμβαση θα διέπεται από τις διατάξεις περί κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενεργεί υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και των 
αρμόδιων στελεχών της Δ/νσης Διεύθυνσης Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με σκοπό την ορθή με βάση την σχετική Νομοθεσία υλοποίηση του αντικειμένου της 
Σύμβασης, καθώς και την έγκαιρη απόδοση των παραδοτέων της. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για κάθε εργασία και 
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αντικείμενο, που αναλαμβάνει να εκτελέσει στο πλαίσιο της εν λόγω Σύμβασης, για λογαριασμό 
της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ. 

Κάθε παραδοτέο και κάθε αντικείμενο που υλοποιείται στο πλαίσιο της εν λόγω σύμβασης από 
τον Ανάδοχο, ανήκει αποκλειστικά στη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και καμία αξίωση δεν θα εγείρει ο Ανάδοχος 
έναντι της (πέραν της αμοιβής του), για πνευματικά ή άλλα δικαιώματα. 

Η παρούσα συμφωνία σε καμία περίπτωση δεν θα υποκαθιστά ή υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης 
εργασίας. 

Αποκλείεται η από τον δεύτερο συμβαλλόμενο εκχώρηση προς οποιονδήποτε τρίτο των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. 

Τροποποίηση της σύμβασης που θα υπογραφεί δύναται να λάβει χώρα μόνο με νεότερη γραπτή 
συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων. 

Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής, υπερημερίας ή πλημμελούς εκπληρώσεως των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ έχει αφενός μεν τα γενικά δικαιώματα 
των διατάξεων 382 επ. Α.Κ., καθώς και τα δικαιώματα των ειδικών διατάξεων των άρθρων 681 επ. 
Α.Κ. [διατηρώντας ιδίως τα κάτωθι δικαιώματα: 

α) Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής του συμβούλου να αποπερατώσει το 
συμβουλευτικό έργο ή στην περίπτωση δημιουργίας έργου διαφορετικού του συμφωνηθέντος, 
θα ευθύνεται ο ανάδοχος για μη εκπλήρωση σύμφωνα με τα άρθρα 382 επ. ΑΚ., 

β) Σε περίπτωση υπερημερίας του συμβούλου, ήτοι σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης του 
συμβούλου να υποβάλει τα παραδοτέα της σύμβασης στο συμφωνηθέντα χρόνο, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 
θα έχει τα γενικά δικαιώματα της 382 επ., δικαιούμενη ταυτοχρόνως κατ’ άρθρο 686 ΑΚ να προβεί 
σε υπαναχώρηση από την σύμβαση χωρίς να αναμένει το χρόνο παραδόσεως του 
συμβουλευτικού έργου, εάν ο σύμβουλος δεν κάνει εγκαίρως έναρξη της εκτελέσεως του ή 
επιβραδύνει την εκτέλεση του. 

Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραδοτέων και 
θα ορίζεται αναλυτικά στο κείμενο της Σύμβασης. Κάθε πληρωμή συνδέεται με την ροή 
παράδοσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και τις διαδικασίας παραλαβής των αντίστοιχων 
παραδοτέων.  

Τα παραδοτέα θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, σύμφωνα με τον ΚΕΥ της Εταιρίας.  

Η κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται κατόπιν έκδοσης του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής 
της ανωτέρω Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ και την έκδοση των 
νομίμων παραστατικών από τον Ανάδοχο, βάση των όρων της Σύμβασής του.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη, εισφορές που αφορούν 
τα εκδοθέντα παραστατικά.  

 
 
 

Η συντάξασσα  
Παρασκευή Ταράνη 

Διαχείριση Έργου Innovative Design Cluster, 
Διεύθυνσης Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 


