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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1.Γενικά
Ο  Δήμος  Ηρακλείου  αποτελεί  το  μεγαλύτερο  αστικό  κέντρο  της  Περιφέρειας  Κρήτης,

συγκεντρώνοντας παράλληλα και αρκετές από τις πιο αξιόλογες περιοχές της ενδοχώρας του

Νομού Ηρακλείου όπως οι περιοχές των Δαφνών, του Σκαλανίου και κυρίως των τριών νέων

δημοτικών ενοτήτων που καλύπτουν την εύφορη πρώην Επαρχία Μαλεβυζίου και μεγάλο

τμήμα της πρώην Επαρχίας Τεμένους. 

Οι περιοχές της υπαίθρου του Δήμου αποτελούν εν δυνάμει το “οξυγόνο” της πόλης του

Ηρακλείου, δίνοντας νέες δυνατότητες και προοπτικές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

και  της  επιχειρηματικότητας,  συμβάλλοντας  παράλληλα  στην  ισόρροπη  ανάπτυξη  του

Δήμου, γι  αυτό και  αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα της αναπτυξιακής του πολιτικής.

Για  το  λόγο  αυτό,  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Δήμου  Ηρακλείου  2011-2014

προβλέπονται  μεταξύ άλλων και  δράσεις για τη στήριξη της προβολής και  εμπορίας των

αγροτικών – κτηνοτροφικών προϊόντων, μέσα από την οργάνωση ή στήριξη στοχευμένων

πολιτιστικών εκδηλώσεων και προγραμμάτων ανάδειξης της αγροτικής κληρονομιάς και της

ενδοχώρας γενικότερα.

Αντιπροσωπευτικότερο  ίσως  παράδειγμα  τέτοιων  πρωτοβουλιών  είναι  η  περίπτωση  της

Γιορτής Κρασιού Δαφνών, οι εκδηλώσεις  της οποίας, εκτός από την προσφορά ποιοτικής

ψυχαγωγίας,  διακρίνονται  για  τον  κοινωνικοοικονομικό  τους  ρόλο  με  κύρια  στοιχεία  τη

στήριξη  της  αγροτικής  παραγωγής,  τη  διατήρηση  και  διάδοση  της  τοπικής  πολιτιστικής

ταυτότητας  και  κληρονομιάς,  την  προστασία  της  λαϊκής  παράδοσης,  την  αύξηση  της

επισκεψιμότητας της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. 
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Η παρούσα πρόταση αφορά στην ποιοτική ενίσχυση και εμπλουτισμό καταρχήν της Γιορτής

Κρασιού  Δαφνών  αλλά  και  ευρύτερα  όλων,  κατά  το  δυνατόν,  των  υφιστάμενων

αναγνωρισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της υπαίθρου του Δήμου, μέσα από τη χρήση

κατάλληλων  εργαλείων  προβολής  και  τη  σύνδεσή  τους  με  τα  τοπικά  προϊόντα  και  την

ανάδειξη των περιοχών της ενδοχώρας.     

Στόχος  της  παρούσας  πράξης  του Δήμου είναι  η  σε άμεσο χρόνο στοχευμένη  εφαρμογή

υποστηρικτικών ενεργειών του Δήμου καταρχήν στη φημισμένη Γιορτή Κρασιού Δαφνών, η

οποία θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες θεματικές γιορτές της υπαίθρου του

Δήμου, με τον εμπλουτισμό της με νέες πρωτοβουλίες, σταθεροποίηση και διασφάλιση μιας

υψηλής σταθερής ποιότητας (προβολή τοπικών προϊόντων και  επιχειρήσεων,  διαγωνισμοί

προϊόντων, ανάδειξη και αξιοποίηση κρητικής διατροφής κλπ).

Η  πρόταση  της  παρούσας  διακήρυξης,  όπως  έχει  εγκριθεί  στο  πλαίσιο  του  Άξονα  4-

Προσέγγιση LEADER του Π.Α.Α. 2007-2013, περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα :

 Απόκτηση δέκα (10) κινητών ξύλινων περιπτέρων προβολής τοπικών προϊόντων. Τα

περίπτερα θα χρησιμοποιούνται από το Δήμο Ηρακλείου για ενημερωτικούς σκοπούς

στη Γιορτή Κρασιού Δαφνών ή και για άλλες γιορτές της ενδοχώρας, με σκοπό την

προβολή της περιοχής, των ίδιων των εκδηλώσεων, την έκθεση τοπικών προϊόντων,

την  προβολή  της  τοπικής  επιχειρηματικότητας  και  τη  φιλοξενία  παράλληλων

εκδηλώσεων.  Τα  περίπτερα  θα  έχουν  τη  μορφή  ξύλινου  οικίσκου,  εύκολης

συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης,  διαστάσεων 2mX3m και  θα  είναι  συμβατά

όσο το δυνατόν περισσότερο με την παραδοσιακή αισθητική και αρχιτεκτονική των

οικισμών της υπαίθρου. 

 Δημιουργία  και  εκτύπωση  πανό  προβολής  1mΧ5m (2  τεμ)  για  την  προβολή των

θεματικών γιορτών του Δήμου που θα αναρτώνται σε επιλεγμένα σημεία (πολυετή

χρήση)

 Δημιουργία  και  εκτύπωση  πανό  προβολής  1mΧ5m  (2  τεμ)  για  την  προβολή  της

Γιορτής Κρασιού Δαφνών (πολυετή χρήση)

 Δημιουργία και εκτύπωση αφίσας-stand  (3 τεμ)  για την προβολή των γιορτών (θα

τοποθετούνται στην είσοδο του χώρου των εκδηλώσεων ή σε επιλεγμένα σημεία και

θα έχει διαχρονικό χαρακτήρα)

 Οργάνωση μουσικοχορευτικών δρώμενων. Η δράση θα  περιλαμβάνει γενικά αμοιβές

καλλιτεχνών για τις ημέρες των εκδηλώσεων της Γιορτής Κρασιού και θα υλοποιηθεί

σε συνεργασία και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνών.
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2. Ενδεικτικά Τεχνικά Στοιχεία Παραδοτέων

2.α. ΞΥΛΙΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 Ξύλινη κατασκευή, από συναρμολογούμενα στοιχεία, με μηχανισμούς εύκολης

συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγησης,  με  ελαφρά  επικλινή  οροφή  (κλίση

προς την πίσω πλευρά)

 Διαστάσεις περιπτέρου πρόσοψη 3,00m x 2,00m x ύψος 2,10m (ΠxΒxΥ) 

 Στο  εσωτερικό  της  κατασκευής  θα  υπάρχουν  τρία  (3)  ξύλινα  ράφια,

διαστάσεων  0,25mx2,5m  και  πάχους  τουλάχιστον  22mm,  κατασκευασμένα

από σουηδική ξυλεία, τοποθετημένα καθ'  ύψος  σε  αποστάσεις  τουλάχιστον

0,40m,  επί  της  πίσω  εσωτερικής  πλευράς,  με  μηχανισμούς  εύκολης

συναρμολόγησης - αποσυναρμολόγησης. 

 Οι  τοίχοι  θα  είναι  κατασκευασμένοι  α)εξωτερικά από  σουηδική  ξυλεία,  με

σανίδες πάχους 2,5cm, με ραβδώσεις,  τοποθετημένες με μικρή επικάλυψη η

μία πάνω στην άλλη (ώστε να εμποδίζεται η είσοδος νερού), β)εσωτερικά θα

έχουν επένδυση με κόντρα πλακέ. 

 Το πάτωμα θα είναι κατασκευασμένο από σουηδική ξυλεία ή πλακέ θαλάσσης

πάχους τουλάχιστον 16mm. Όλα τα στοιχεία θα είναι κατάλληλα εμποτισμένα

με τα προβλεπόμενα υλικά για αντοχή στο χρόνο. 

 Η οροφή  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  ξύλο  ή  άλλο  αντίστοιχο  υλικό  με

επικάλυψη με  ασφαλτόπανο,  τύπου  “καναδέζικου”  (με  εμφανή  τυπωμένα

σχέδια κεραμιδιών). 

 Οι ξύλινοι τοίχοι και το πάτωμα θα είναι βαμμένοι με οικολογικά υλικά, σε

χρώματα καφέ ή πράσινο κυπαρισσί, κατάλληλα για αντοχή στο χρόνο. 

 Η  πρόσοψη  του  περιπτέρου  θα  έχει  α)  πόρτα  από  σουηδική  ξυλεία,  με

κλειδαριά και β)ανοιγόμενο – ανακλινόμενο προς τα πάνω και προς τα κάτω

παράθυρο διαστάσεων οριζόντια κατά μήκος της πρόσοψης τουλάχιστον 1,5m

και  κάθετα  90cm το  οποίο  θα  διαμορφώνεται  (μετά  την  ανάκλιση)  σε  δύο

μέρη: α)το πάνω μέρος πλάτους 55cm σε εξωτερικό σκέπαστρο β) το κάτω

μέρος σε εξωτερικό πάγκο πλάτους 35cm. Τα ανακλινόμενα μέρη θα φέρουν

αντηρίδες για τη σταθεροποίησή τους.

 Όλα τα  μέρη  της  πρόσοψης,  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  κλεισίματος  για  την

προστασία  των  εκθεμάτων  και  γενικότερα  των  στοιχείων  του  εσωτερικού

χώρου (κλειδαριά πόρτας, εσωτερικοί σύρτες κλπ).  
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2.β ΠΑΝΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

 πανώ  από  μουσαμά  με  έγχρωμη  εκτύπωση  (τετραχρωμία),  διαστάσεων

1mΧ5m, με μπορντούρια, για την προβολή των θεματικών γιορτών του Δήμου,

για επαναλαμβανόμενη χρήση 

 περιλαμβάνονται  δύο (2)  πανώ με θέμα την προβολή της  Γιορτής  Κρασιού

Δαφνών  και δύο (2) για την προβολή των αγροτικών-θεματικών γιορτών του

Δήμου Ηρακλείου

2.γ ΑΦΙΣΑ STAND

 τρία  (3)  τεμ.  Stand  μεταλλικό  με  μουσαμά  διαστάσεων  2,00mΧ0,80m,  έγχρωμη

εκτύπωση (τετραχρωμία) 

 μηχανισμός roll-up ή πτυσσόμενη μεταλλική βάση αλουμινίου

2.δ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ  

 Η  δράση  θα   περιλαμβάνει  γενικά  αμοιβές  καλλιτεχνών  για  τις  ημέρες  των

εκδηλώσεων της Γιορτής Κρασιού 2015 και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία και με τον

Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνών.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

 Μαγαράκης Γεώργιος Λασηθιωτάκη Αικατερίνη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

         Καμπιτάκη Αικατερίνη
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