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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 109

Στην Ερμούπολη σήμερα 11/4/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, συνήλθε σε
δημόσια
συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 10268/84-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του 3852/2010, όπως
ισχύει.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ
2. Μ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ
3. Γ.ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
4. Ι. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ
5. Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
Φ. ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ
Γ. ΠΑΠΙΤΣΗΣ

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης
την τήρηση των πρακτικών.

η δημοτική

υπάλληλος ΄Ελενα Σερεμέτη, για

ΑΠΟΦΑΣΗ 109
ΘΕΜΑ 3ο : Περί έγκριση διάθεσης πίστωσης και κατάρτισης όρων
των υπηρεσιών με τίτλο “Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού
διαχείρισης πολιτιστικών δράσεων και ψηφιακής προβολής”.
1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το

με
αρ.
Πρωτ.
9633/3-4-2014
έγγραφο
του
Αυτοτελούς
Τμήματος
Προγραμματισμού και ΤΠΕ στο οποίο αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
Το Θέατρο Απόλλων ξεκινά σε μερικές ημέρες την 150η χρονιά λειτουργίας του. Για την ιδιαίτερα
φορτισμένη αυτή χρονιά, έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του 2014 δαπάνες για τη στήριξη
και την αναβάθμιση λειτουργίας του. Μία από αυτές τις δαπάνες φέρει τον τίτλο «Ανάπτυξη
εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πολιτιστικών δράσεων και ψηφιακής προβολής» με
προϋπολογισμό 20.000 ευρώ (KA 15.7134.006) και αφορά την ένταξη όλων των πολιτιστικών
δράσεων του νησιού (συμπεριλαμβανομένου του Θεάτρου Απόλλων) σε εξειδικευμένο λογισμικό
διαχείρισης πολιτιστικών χώρων (venue management) με βέλτιστο τρόπο, με διαφάνεια και εύχρηστο
περιβάλλον. Ταυτόχρονα, από τον Ανάδοχο θα ζητηθούν και η παροχή υπηρεσιών σε θέματα branding
και προβολής μέσω ιστοσελίδας και social media.
Από τον Ανάδοχο της παραπάνω δαπάνης απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:
Α. Apollon Theatre Identity: Branding Guidelines
1. Εισαγωγή (σύντομη αναφορά περί εταιρικής ταυτότητας: τι είναι και σε τι αποσκοπεί)
2. Ποιά προτείνεται να είναι η πρακτική χρήση του λογοτύπου, του επετειακού λογοτύπου και του θυρεού:
χρώματα, διάταξη, χρώματα φόντου, κενά περιμετρικά λογοτύπων, διάστασή τους βάσει διάστασης

ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΗΟ-3ΨΧ
επιφάνειας σχεδίασης (Α5, Α4, Α3...), ελάχιστη δυνατή διάσταση
3. Σημαντικά στοιχεία σχεδίασης: κύρια τυπογραφία (γραμματοσειρά), δευτερεύουσα τυπογραφία,
εναλλακτική κύρια και δευτερεύουσα τυπογραφία σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι αρχικές
4. Υποδείγματα
5. Εφαρμογή υποδειγμάτων από τρίτους: καλές πρακτικές δημοσίευσης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
Β. Apollon Theatre Identity: Design and Implementation
1. Επετειακό λογότυπο
2. Εισιτήριο (κανονικό, επετειακό, πρόσκληση)
3. Φάκελος, επιστολόχαρτο (κανονικό, επετειακό, πολυτελείας)
4. Responsive website (design + development, no content production), Facebook/Twitter profile pages
(design, no content production), newsletter ή/και web magazine (Issuu)
5. Πρότυπα (PSD/IA/ID templates) για τις βασικές διαστάσεις αφισών, banners, flyers και προγραμμάτων
6. Γραμματοσειρές (πρωτεύουσες και δευτερεύουσες, κύρια και εναλλακτική)
C. Apollon Theatre Event/Venue Management:
SaaS Licensing λογισμικού event/venue management με υπηρεσίες παραμετροποίησης και εκπαίδευσης
χρηστών

D. Apollon Theatre: Web site, Facebook, Twitter
Ανάπτυξη-Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αγορά Domains, Social Media και εκπαίδευση χρηστών.
Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης με
προϋπολογισμό 20.000 ευρώ (KA 15.7134.006), και τους όρους που απαιτούνται από τον ανάδοχο
όπως αυτά αναφέρονται στα Α, Β, C και D παραπάνω.

2.Τη με αρ. 33/2014
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου
Ερμούπολης σχετικά με “Έγκριση τεχνικού προγράμματος (ετησίου Προγράμματος
Δράσης) Δήμου Σύρου Ερμούπολης ο.ε 2014, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.
9379/2068 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου , Τμήμα
Διοίκησης Ν. Κυκλάδων (ΑΔΑ ΒΙΕ4ΟΡ1Ι-ΣΗΗ).
3.Τη με αρ. αρ. 35/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου
Ερμούπολης με θέμα “Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου
δράσης Δήμου Σύρου Ερμούπολης ο.ε 2014”, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ.
9380/2069 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου , Τμήμα
Διοίκησης Ν. Κυκλάδων (ΑΔΑ ΒΙΕΒΟΡ1Ι-7ΞΟ).
4.Τη γενομένη διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναγράφεται
πρακτικό της συνεδρίασης.

στο ταυτάριθμο

5.Την πρόταση του Προέδρου όπως το Σώμα εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού
20.000 ευρώ εγγεγραμμένου στον προϋπολογισμό ο. ε 2014 με KA 15.7134.006
και καταρτίσει τους όρους των υπηρεσιών με τίτλο “Ανάπτυξη εξειδικευμένου
λογισμικού διαχείρισης πολιτιστικών δράσεων και ψηφιακής προβολής”,
σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.
6. Τη γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: Δ. Ρούσσος, Μιχ. Ζουλουφός, Ι.Πιταούλης, Γ.
Βελισσαρίου και Ι. Βρούτσης σύνολο πέντε (5) ψήφοι.
7.Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/2010.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 20.000 ευρώ εγγεγραμμένου στον
προϋπολογισμό ο. ε 2014 με KA 15.7134.006 με τίτλο “Ανάπτυξη
εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πολιτιστικών δράσεων και
ψηφιακής προβολής”.
Β. Καταρτίζει τους όρους των υπηρεσιών με τίτλο “Ανάπτυξη εξειδικευμένου
λογισμικού διαχείρισης πολιτιστικών δράσεων και ψηφιακής προβολής”
που αφορούν την ένταξη όλων των πολιτιστικών δράσεων του νησιού
(συμπεριλαμβανομένου του Θεάτρου Απόλλων) σε εξειδικευμένο λογισμικό
διαχείρισης πολιτιστικών χώρων (venue management) με βέλτιστο τρόπο, με
διαφάνεια και εύχρηστο περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, από τον Ανάδοχο ζητείται και η παροχή υπηρεσιών σε θέματα
branding και προβολής μέσω ιστοσελίδας και social media.
Από τον Ανάδοχο των παραπάνω υπηρεσιών, απαιτούνται κατ’ ελάχιστο τα
παρακάτω:
α. Apollon Theatre Identity: Branding Guidelines
1. Εισαγωγή (σύντομη αναφορά περί εταιρικής ταυτότητας: τι είναι και σε τι
αποσκοπεί)
2. Ποιά προτείνεται να είναι η πρακτική χρήση του λογοτύπου, του επετειακού
λογοτύπου και του θυρεού: χρώματα, διάταξη, χρώματα φόντου, κενά
περιμετρικά λογοτύπων, διάστασή τους βάσει διάστασης επιφάνειας σχεδίασης
(Α5, Α4, Α3...), ελάχιστη δυνατή διάσταση
3. Σημαντικά στοιχεία σχεδίασης: κύρια τυπογραφία (γραμματοσειρά),
δευτερεύουσα τυπογραφία, εναλλακτική κύρια και δευτερεύουσα τυπογραφία σε
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι αρχικές
4. Υποδείγματα
5. Εφαρμογή υποδειγμάτων από τρίτους: καλές πρακτικές δημοσίευσης σε
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
β. Apollon Theatre Identity: Design and Implementation
1. Επετειακό λογότυπο
2. Εισιτήριο (κανονικό, επετειακό, πρόσκληση)
3. Φάκελος, επιστολόχαρτο (κανονικό, επετειακό, πολυτελείας)
4. Responsive website (design + development, no content production),
Facebook/Twitter profile pages (design, no content production), newsletter ή/και
web magazine (Issuu)
5. Πρότυπα (PSD/IA/ID templates) για τις βασικές διαστάσεις αφισών, banners,
flyers και προγραμμάτων
6. Γραμματοσειρές (πρωτεύουσες και δευτερεύουσες, κύρια και εναλλακτική)
γ. Apollon Theatre Event/Venue Management:
SaaS Licensing λογισμικού event/venue management με υπηρεσίες
παραμετροποίησης και εκπαίδευσης χρηστών
δ. Apollon Theatre: Web site, Facebook, Twitter
Ανάπτυξη-Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Αγορά Domains, Social Media και εκπαίδευση
χρηστών.
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Γ. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στην Οικονομική Υπηρεσία για έγκριση
ανάληψης υποχρέωσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΙΧ. ΖΟΥΛΟΥΦΟΣ
Ι. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ
Γ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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