
 
Π.Ε.Π.Α.-ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 38 & Τ.ΜΠΟΥΓΑ 
14562 ΚΗΦΙΣΙΑ 
www.pepa.gr – info@pepa.gr 

 
 
 

Διαγωνισμός για το δημιουργικό αφίσας της  
30ης Ποδηλατικής Σπαρτακιάδας 2018 

 
 
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών από την πρώτη διοργάνωση της 
Ποδηλατικής ΣΠΑΡΤΑΚΙΑΔΑΣ 2018: 
 
η Π.Ε.Π.Α. προκηρύσσει γραφιστικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της 
αφίσσας της διοργάνωσης 
 
Προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι γραφίστες, καλλιτέχνες, εικαστικοί, 
σπουδαστές, επαγγελματίες της επικοινωνίας και λοιποί ενδιαφερόμενοι να 
καταθέσουν μέχρι δύο προτάσεις για την φιλοτέχνηση της αφίσσας της 30ης 
Ποδηλατικής Σπαρτακιάδας 2018, που θα διεξαχθεί την  6η Οκτωβρίου 2018 
επί της κλασσικής διαδρομής. 
 
Το εικαστικό της αφίσας θα πρέπει να στοχεύει κατά πρωτότυπο τρόπο στην 
ιδιαιτερότητα και προαγωγή της ποδηλατικής άθλησης, στην προβολή της 
Π.Ε.Π.Α. & στη διεθνή διάσταση της εκδήλωσης. 
 
Δύνανται να αξιοποιηθούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διοργάνωσης όπως: 
30ετής παράδοση, νέοι αθλητές, συμμετοχή, διαφορετικότητα, προβολή σε χώρες 
του εξωτερικού και τέλος την «εορταστική» πλευρά της εκδήλωσης. 
 
Η αφίσα πρέπει να δημιουργηθεί με την προοπτική διαφόρων εφαρμογών, στις 
οποίες θα προβεί στη συνέχεια η Π.Ε.Π.Α. για να καλύψει τις ανάγκες 
επικοινωνίας της διοργάνωσης και δύο προκριματικών αγώνων (Attica race & 
Νεμέα): αφίσα-αφισέτα, website, εξώφυλλα πολύγλωσσων καταλόγων, 
πρόγραμμα εκδηλώσεων, banner, ποικίλες καταχωρήσεις, εφαρμογές σε B&W & 
colour, κ.ά.  
 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Κάθε υποψήφιος υποβάλλει μέχρι δύο (2) προτάσεις. Η ανάθεση της 
φιλοτέχνησης του δημιουργικού της αφίσας θα γίνει κατά την ανέλεγκτο κρίση 
της (Επιτροπής/Διοίκησης) της Π.Ε.Π.Α., η οποία σε περίπτωση που κρίνει ότι 
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καμία από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις 
απαιτήσεις του θεσμού, δεν δεσμεύεται να επιλέξει κάποια από αυτές, αλλά 
δύναται χωρίς αποζημίωση προς τους συμμετέχοντες υποψηφίους, να αναθέσει 
απευθείας σε τρίτο την φιλοτέχνηση της αφίσας. 
 
Η Π.Ε.Π.Α. έχει την ευχέρεια να ζητήσει από τους επιλεγέντες υποψήφιους τυχόν 
τροποποιήσεις ή αλλαγές του αρχικού δημιουργικού, η αποδοχή των οποίων 
αποτελεί προϋπόθεση για την τελική ανάθεση. 
 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
    Η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου 
φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου νομικού 
προσώπου, από όπου να προκύπτει ότι: i. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί 
λειτουργίας επί της δραστηριότητας του Προσώπου. ii. Η πρόταση/εις αποτελούν 
απόλυτα προιόν δικής του/ς έμπνευσης και υλοποίησης ή να επισημένεται σε ποιο 
τομέα/ υλικό /βήμα υλοποίησης τμήματα ανήκουν σε τρίτο πρόσωπο καθώς και το 
είδος της συμφωνίας που διέπει την χρήση τους.  
 
    Η πρόταση που θα επιλεγεί τελικώς από Π.Ε.Π.Α θα λάβει χρηματικό βραβείο 
ύψους 200€ (με φόρους και κρατήσεις) και το όνομα του/των δημιουργού/ών 
της βραβευθείσας πρότασης θα αναφέρεται στην παρουσίαση της αφίσας, στα 
σχετικά Δελτία Τύπου και στον ιστότοπο της Π.Ε.Π.Α και της εκδήλωσης 
(www.spartakiada.gr).  
 
    Αντίστοιχα η δεύτερη και η τρίτη επιλογές θα λάβουν από 100€ και 50€, τα 
έργα και τα ονόματα των δημιουργών θα προβληθούν στα Δελτία Τύπου και την 
ιστότοπο της Π.Ε.Π.Α και της εκδήλωσης (www.spartakiada.gr). 
 
    Σε περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου ή συλλογικού έργου, θα πρέπει 
να διευκρινίζεται από τους υποψήφιους ο τρόπος αναφοράς του/των 
δημιουργών, καθώς και να ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος. Ο δημιουργός ή οι 
δημιουργοί του έργου που θα επιλεγεί, θα κληθεί/ουν εντός 10 ημερών να 
υπογράψει/ουν το σχετικό συμφωνητικό στο οποίο και θα αναφέρονται οι επί 
μέρους συμφωνίες. 
 
    Ο/Οι δημιουργός/οί της/των πρότασεων που τελικά θα επιλεχθούν, 
δεσμεύονται να αποστείλουν στην Π.Ε.Π.Α. «ανοιχτό» ψηφιακό αρχείο του 
δημιουργικού της αφίσας, με στόχο η Π.Ε.Π.Α. να το χρησιμοποιήσει για 
οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, με συνακόλουθη παραίτηση του/των 
δημιουργού/ών κάθε δικαιώματος και διεκδίκησης επί των μελλοντικών 
εφαρμογών. 
 
    Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης εκ μέρους των επιλεγέντων 
υποψηφίων ή, σε περίπτωση έργου συνεργασίας, ακόμα και ενός από τους 
δημιουργούς, συνεπάγεται τη μονομερή από την Π.Ε.Π.Α. λύση της Σύμβασης 
αζημίως. 
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    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Ο τελικός Ανάδοχος (καθώς και ο δεύτερος και τρίτος επιλαχόντες) ως 
δημιουργός ή σε περίπτωση έργων συνεργασίας οι δημιουργοί παραχωρούν, 
εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην κυριότητα της Π.Ε.Π.Α. το περιουσιακό τους 
δικαίωμα επί των κάθε είδους εφαρμογών των ιδεών τους (στοιχεία branding, 
σήματα κ.λπ.), τα οποία θα αποτελούν στο εξής περιουσιακό στοιχείο της Π.Ε.Π.Α., 
που θα μπορεί να το διαθέτει/χρησιμοποιεί κατά βούληση και δηλώνουν ότι δεν 
διατηρούν κανένα περιουσιακό δικαίωμα επ’ αυτών. Ειδικότερα η Π.Ε.Π.Α. θα 
μπορεί αζημίως να επαναχρησιμοποιήσει όλο το παραπάνω υλικό ή μέρος του, 
ελεύθερα για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε τρόπο, αυτούσιο ή 
διασκευασμένο κατά την ανέλεγκτο κρίση του. Επίσης, μπορεί να μεταβιβάζει 
κατά την ελεύθερη κρίση του εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο με αντάλλαγμα ή χωρίς. 
Όλο το υλικό που θα παραχθεί θα παραδοθεί στην Π.Ε.Π.Α. από τον Ανάδοχο/ους 
σε ημερομηνία που θα ορίζεται στη σχετική Σύμβαση Ανάθεσης. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι προτάσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν μέχρι την 31.01.2018 στα 
γραφεία της Π.Ε.Π.Α. στην Αθήνα: 
 

α. αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, 
 
β. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
 
γ. με courier, 
 
δ. ηλεκτρονικά στο e-mail : info@pepa.gr 

 
Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα αποκλείονται της επιλογής. Τον 
κίνδυνο από την μη έγκαιρη περιέλευση προσφοράς που υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά, ταχυδρομικά ή με courier φέρει ο υποψήφιος. 
 
    Γραφείo Π.Ε.Π.Α.:  
ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 38 & Τ.ΜΠΟΥΓΑ 
14562 ΚΗΦΙΣΙΑ 
 
Για επικοινωνία: info@pepa.gr 
 
 


