
 

                                                
                                          

        Λαγκαδάς, 2 Φεβρουαρίου 2015 

                        Αρ. Πρωτ.: 263 

       
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Τίτλος έργου: «Δημιουργία έντυπου υλικού ενημέρωσης ευαισθητοποίησης 
του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης». 
 

Σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία 
του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης στο Λαγκαδά, Σ. Τσακάλη 
21, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής 
Έργου.  

Η Επιτροπή αποτελούμενη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 166/2014 Απόφαση 
του Δ.Σ., από τους: 

1. Υφαντίδου Ιωάννα 

2. Πατσιά Αθηνά 

3. Τεκίδης Ηλίας 

προχώρησε στην παραλαβή και τον έλεγχο των παραδοτέων της Α’ φάσης 
του Τμήματος 1: «Δημιουργία έντυπου υλικού ενημέρωσης 

ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης», 
όπως προβλέπεται στην από 2 Σεπτεμβρίου 2014 υπογραφείσα σύμβαση, 
μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης και της εταιρείας  
«ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.». 

Η επιτροπή παρέλαβε τα παρακάτω παραδοτέα: 

1. Κείμενα για τα έντυπα που θα δημιουργηθούν 

2. Φωτογραφικό υλικό 

3. Δημιουργικά εντύπων 

Η επιτροπή αφού εξέτασε τα παραδοτέα επισημαίνει τα παρακάτω σχόλια: 

1. Στα card postal να παραμείνει η εκδοχή με το άσπρο πλαίσιο αλλά 
μικρότερο απ’ ότι φαίνεται στο παραδοτέο, να ενσωματωθεί στην πίσω 
όψη πάνω δεξιά ένα πλαίσιο για γραμματόσημο και ένα μικρό κείμενο 
(λεζάντα) με τις απαραίτητες πληροφορίες για ό,τι απεικονίζεται στην 



μπροστά όψη. Σε περίπτωση που η φωτογραφία δεν ανήκει στην 
ανάδοχο εταιρεία, να αναφέρεται ο κάτοχος της φωτογραφίας. Να μη 
χρησιμοποιηθούν οικόσιτα είδη στις card postal. 

2. Στον χάρακα το σήμα του Φ.Δ. να είναι ανάγλυφο και όχι σε χρώμα 
μαύρο όπως στο παραδοτέο. Επιπλέον, να αναφέρονται με μικρότερη 
γραμματοσειρά τα στοιχεία επικοινωνίας του Φ.Δ. 

3. Στο σύντομο ενημερωτικό τρίπτυχο έντυπο, ο χάρτης στην πίσω πλευρά 
να αλλαχτεί. Όπως αναφέρεται στη σύμβαση, σκοπός του εντύπου είναι 
να προβληθεί η περιοχή με εύληπτο τρόπο, αναλόγως εύληπτος πρέπει 
να είναι και ο χάρτης. Για παράδειγμα να δοθεί ιδιαίτερη βάση στην 
απεικόνιση των δύο λιμνών και την απόσταση τους από τις βασικές 
κοντινές πόλεις (Θεσσαλονίκη, Λαγκαδάς, Πολύγυρος, Σέρρες). Η 
απεικόνιση των ζωνών προστασίας αλλά και των χωριών της περιοχής 
σε έναν τόσο μικρό χάρτη είναι δυσνόητη για τον αναγνώστη. Να 
αποτυπωθούν και τα όρια των ΖΕΠ πάνω στο χάρτη. Τέλος, τα νέα 
χρώματα του χάρτη να είναι πιο απαλά και να συνάδουν με τον 
χρωματικό σχεδιασμό του εντύπου. 

4. Ο σελιδοδείκτης να έχει ένα μικρό κείμενο (λεζάντα) στην πίσω όψη 
όπου θα αναφέρονται λίγα λόγια για ό,τι απεικονίζεται στην μπροστά 
όψη. Επιπλέον, η λέξη Οικοτόποι να αντικατασταθεί με τη λέξη 
Οικότοποι.  

5. Στα γενικά έντυπα και το σύντομο ενημερωτικό έντυπο θα θέλαμε να 
δούμε περισσότερες αποχρώσεις των χρωματισμών που επιλέχθηκαν για 
τη μπορντούρα. Τέλος, η μπορντούρα να είναι μικρής διάστασης (όπως 
αυτή που επιλέχθηκε στο σύντομο ενημερωτικό έντυπο) και να 
αναφέρεται η ιστοσελίδα του Φ.Δ. μέσα σε αυτή. Να αναφέρονται και τα 
στοιχεία του Κέντρου Πληροφόρησης Απολλωνίας και όχι μόνο της 
έδρας του Φ.Δ. Να μη κόβεται το θέμα της φωτογραφίας από το πλαίσιο 
με τα λογότυπα και τα στοιχεία του Φ.Δ.. Η λέξη Καταλυλμάτων να 
αντικατασταθεί με την λέξη Καταλυμάτων. Στο εξώφυλλο των εντύπων 
να μικρύνει το πλαίσιο των στοιχείων του Φ.Δ. Η λίστα με τα 
καταλύματα να μη ξεκινάει από την πρώτη σελίδα του 3πτυχου αλλά 
από τη δεύτερη (για να μη κόβεται). 

6. Στον οικοτουριστικό χάρτη, αν αυτό είναι δυνατό λόγω μεγέθους, να 
μπει μια φωτογραφία κάτω από το κείμενο της κάθε διαδρομής όπου θα 
απεικονίζεται ένα τοπίο που θα συναντήσει εκεί ο επισκέπτης. 

7. Η πάνινη τσάντα να μην είναι άσπρη αλλά κρεμ χρώμα.  

8. Σχετικά με τον οδηγό να μειωθεί το μέγεθος του άσπρου στο εξώφυλλο. 
Το άσπρο να καλύπτει σε μέγεθος το μέγεθος του σήματος του Φ.Δ. 

9. Στο ημερολόγιο να αλλαχθούν τα ονόματα των μηνών και να 
γράφονται ολογράφως (π.χ. από ΙΟΥΛ σε ΙΟΥΛΙΟΣ), να μεγαλώσει η 
γραμματοσειρά στα μικρά κείμενα κάτω από τις εβδομάδες, τα κουτιά 
με τις ημέρες τις εβδομάδας να αντικατασταθούν με πολλά μικρά κουτιά 



που θα καλύπτουν όλο το μήνα και αμέσως μετά η κάθε βδομάδα του 
μήνα θα αναφέρεται σε σειρές ώστε να μπορεί ο χρήστης να γράψει 
σημειώσεις. Τέλος, δόθηκαν στον ανάδοχο φωτογραφίες πανίδας και 
χλωρίδας για κάθε μήνα του έτους. Θα θέλαμε να δούμε την παρουσίαση 
των ειδών αυτών ανά εβδομάδα για όλο το έτος. 

10. Στην κάθετη αφίσα να μικρύνει η άσπρη μπορντούρα. Επιπλέον, να 
έχουμε δείγματα των αφισών σύμφωνα με την τεχνική σας προσφορά 
(σε κάποιες αφίσες να υπάρχουν περισσότερες από μία φωτογραφίες). 

11. Το folder να αλλαχθεί το χρώμα και να μπει στο εξώφυλλο μια 
αντιπροσωπευτική φωτογραφία με ανάλογο γραφιστικό σχεδιασμό. 

12. Στις επαγγελματικές κάρτες να υπάρχει διακύμανση στο μέγεθος της 
γραμματοσειράς. Το ονοματεπώνυμο να μην έχει ίδιο μέγεθος με την 
ιδιότητα αλλά λίγο μεγαλύτερο. Τα στοιχεία του Φ.Δ. να έχουν αρκετά 
μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς από τα υπόλοιπα στοιχεία. Μέσα 
στη μπορντούρα να αναφέρεται η ιστοσελίδα του Φ.Δ. και το προσωπικό 
email του προσώπου (δεξιά και αριστερά). 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα από τα μέλη της 
επιτροπής. 

1. Υφαντίδου Ιωάννα……………...................... 

2. Πατσιά Αθηνά………………….……………………… 

3. Τεκίδης Ηλίας …………………………………. 


