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  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

I. Περιγραφή αντικειµένου  

Ο ∆ήµος Ηρακλείου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού που έχει ήδη ξεκινήσει και 
του Τοπικού Στρατηγικού Σχεδίου,  προτίθεται να επιλέξει ανάδοχο µελετητή  µε την διαδικασία 
που προβλέπει το Π∆ 28/80 περί ανάθεσης υπηρεσιών προκειµένου να εκπονήσει την 
«∆ηµιουργία υποδοµών για χάραξη  διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη». 
Σκοπός της  παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας είναι η σύνταξη οδηγιών και καταγραφή των 
απαιτούµενων ενεργειών µε σκοπό:  

• την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής της Παλιάς Πόλης, 
• την προβολή των ιδιαίτερων ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της, 
• την αναγνωρισιµότητά της σαν τουριστικός προορισµός και  
• την προβολή του ενιαίου χαραχτήρα της,   

 

µέσω της δηµιουργίας ενός ενιαίου συστήµατος σήµανσης και πληροφόρησης το οποίο: 

• θα διαρθρώνεται σε θεµατικά επίπεδα,  
• θα περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είναι αποτελεσµατικό στη χρήση 

του από τον επισκέπτη της πόλης,  
• θα έχει τα τεχνικά στοιχεία που θα συνάδουν µε τον χαρακτήρα της πόλης και θα 

συµβάλουν στην ανάδειξη της ταυτότητας του χώρου.  
 

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι παρακάτω ενότητες: 
 

1Η Ενότητα: 
Προσδιορισµός του δικτύου διαδροµών και των θεµατικών επιπέδων του συστήµατος σήµανσης 
και πληροφόρησης.  

Στο πρώτο στάδιο ο ανάδοχος θα προσδιορίσει τις διαδροµές καθώς και τα θεµατικά επίπεδα του 
συστήµατος – δικτύου  διαδροµών παίρνοντας υπόψη του τις πύλες εισόδου προς την περιοχή 
παρέµβασης, τα σηµεία της πόλης που µπορούν να λειτουργήσουν ως κοµβικά σηµεία καθώς και 
τα διάσπαρτα σηµεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της πόλης τα οποία θα ενταχθούν 
στις διαδροµές. 
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2Η Ενότητα: 
Συλλογή, αξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών που θα δίνονται µέσω του 
συστήµατος σήµανσης και πληροφόρησης των επισκεπτών. 

Στο τµήµα αυτό θα προσδιορισθεί το είδος και ο όγκος της πληροφορίας για κάθε ένα από 
τα προτεινόµενα θεµατικά επίπεδα, όπως θα έχουν εξαχθεί από το προηγούµενο στάδιο. 

Ο µελετητής υποχρεούται στην συλλογή των στοιχείων που θα προβάλλονται µέσω του 
συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι πρέπει: 

• να προβάλλεται και να αναδεικνύεται η ταυτότητα, η ιστορία, ο πολιτισµός της 
πόλης. 

• να περιλαµβάνονται στοιχεία που αφορούν τις σύγχρονες συνθήκες ζωής και την 
καθηµερινότητα προκειµένου ο επισκέπτης να αποκτάει ολοκληρωµένη εικόνα της πόλης 
• να επιτυγχάνεται η διάχυση της κίνησης των επισκεπτών, ισορροπηµένα στις 
«τουριστικές» περιοχές της παλιάς πόλης. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Πληροφορίες προσανατολισµού (Χάρτες, χιλιοµετρικές αποστάσεις κ.λπ.) 
• Πληροφορίες για εναλλακτικές δυνατότητες περιήγησης, 
• Ιστορικά και πολιτιστικά  στοιχεία (µνηµεία, ιστορικά σηµεία, τοπόσηµα, χώροι 

ενδιαφέροντος κλπ. 
• Περιοχές και σηµεία µε σύγχρονο λαογραφικό η παραγωγικό καλλιτεχνικό και 

χειροτεχνικό ενδιαφέρον. 
 

 

3Η Ενότητα: 
Τεχνικές προδιαγραφές, σχεδιασµός και γραφική απεικόνιση των δεδοµένων. 

Στο τµήµα αυτό ο µελετητής θα προσδιορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των µέσων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την απεικόνιση των πληροφοριών ανάλογα µε τη θέση τους στο 
«επίπεδο» του πληροφοριακού συστήµατος. 

Συγκεκριµένα ο µελετητής θα προσδιορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές των µέσων 
πληροφόρησης (υλικά κατασκευής, διαστάσεις, χρωµατισµοί κ.λπ.) και το σχεδιασµό - 
γραφική απόδοση των δεδοµένων των διαδροµών. 

 

Αναλυτικά ο µελετητής υποχρεούται να προδιαγράψει: 

• Το είδος της σήµανσης που θα επιλεγεί 
• Τον τρόπο κατασκευής των πινακίδων (µορφή, σχήµα, µέγεθος κ.λπ.) για κάθε τύπο 

πινακίδας, ξεχωριστά. 
• Τις προδιαγραφές ποιότητας για την επιλογή των υλικών κατασκευής κάθε τύπου 

πινακίδας, µε παράλληλη τεκµηρίωση για την επιλογή των προτεινόµενων υλικών.  
• Τον τρόπο και τη συχνότητα συντήρησης των πινακίδων κάθε τύπου.  
• Τα υλικά κατασκευής και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιούνται, ανάλογα µε τον 

τύπο και το είδος της πινακίδας και ανάλογα µε τις πληροφορίες που θα παρέχονται.  
• Τον τρόπο και τον χώρο που θα τοποθετούνται οι πινακίδες. 
• Τη γραφική απόδοση των δεδοµένων και το σχεδιασµό των πινακίδων.  
• Τον αριθµό των γλωσσών στις οποίες θα αναγράφονται οι παρεχόµενες 

πληροφορίες (εκτός από την ελληνική). 
• Τον τύπο της πινακίδας, ανάλογα µε το είδος της πληροφορίας που θα παρέχει. 
• Τον τρόπο χρησιµοποίησης ή το σηµείο πάνω στις πινακίδες στο οποίο θα 

αναγράφονται διεθνή σύµβολα πληροφόρησης (π.χ. απαγορεύσεις κ.λπ.) 
 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα µέσα απεικόνισης των πληροφοριών:  
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• δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση µε την αισθητική του χώρου και το περιβάλλον 
στο οποίο θα τοποθετηθούν,  

• πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε υλικά συµβατά  προς το αστικό περιβάλλον της 
πόλης,  

• πρέπει να είναι κατασκευασµένα από υλικά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, 
• πρέπει να είναι λειτουργικά, 
• πρέπει να εκφράζουν τη φιλοσοφία του στρατηγικού σχεδιασµού του δήµου και 
• πρέπει να διαθέτουν εικονογραφική οµοιοµορφία και αναγνωρισιµότητα. 

 

Εκτός των άλλων πληροφοριών θα περιέχεται κοινό λογότυπο και ο λεκτικός 
προσδιορισµός του ευρύτερου χώρου. Τα δύο αυτά στοιχεία θα δοθούν στον µελετητή 
από τον ∆ήµο Ηρακλείου. 

4Η Ενότητα: 
 
Πιλοτική εφαρµογή σε συγκεκριµένους δρόµους της παλιάς πόλης ως περιοχή «Ανοικτού 
εµπορικού κέντρου (Open Mall)». Πιο συγκεκριµένα ο µελετητής υποχρεούται να 
προδιαγράψει τα χαρακτηριστικά εκείνα και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για το 
χαρακτηρισµό των οδών Ταγµατάρχου Τζουλάκη και Χάνδακος ως τέτοια περιοχή.  

 
 

 

II. Παραδοτέα  

Θα παραδοθούν τρία αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή (CD) και θα συνοδεύεται από : 

• Χάρτη της περιοχής της παλιάς πόλης µε τις διαδροµές και  σηµειωµένα τα σηµεία 
που θα αποτελέσουν χώρους σήµανσης και πληροφόρησης. Ο χάρτης πρέπει να είναι 
σε κλίµακα και µέγεθος που να µπορούν να είναι ευδιάκριτα όλα τα παραπάνω σηµεία,  
σε τρία αντίγραφα και σε ψηφιακή µορφή.  
• ∆είγµατα πινακίδων όλων των τύπων και µεγεθών σε έντυπη και ηλεκτρονική 
µορφή σε κλίµακα 1:5 ή 1:10 σε τρία αντίγραφα. 
• Τα κείµενα και οι πίνακες θα είναι σε µορφή Word και Excel αντίστοιχα (office 2000) 
και οι χάρτες σε αρχεία µορφής JPG. 
• Χάρτης της περιοχής σε πιλοτική εφαρµογή  «Ανοικτού εµπορικού κέντρου (Open 
Mall)» µε περιγραφή των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τον χαρακτηρισµό αυτό.  

 

 

III. Χρονοδιάγραµµα  

Η διάρκεια  υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης και η παράδοση θα γίνει σε µία φάση.  

 
 
                                                                                    Ηράκλειο, 19-10-2015 
 

                Συντάχθηκε 
 

 
           Η  υπάλληλος 
 
 
          Νικολιδάκη Κάλλια  
          Αρχαιολόγος  

 

Θεωρήθηκε 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
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Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 
Ο προϋπολογισµός της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €, µε το  
ΦΠΑ(23%). Η δαπάνη της υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου και 
θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7412.209 «∆ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών 
ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη», του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2015 και του 
αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισµού έτους 2016. 

Περιλαµβάνονται σε τρία αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή (CD) τα εξής παραδοτέα:  

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΜΟΝΑ∆Α ΤΙΜΗ 
Χάρτης της περιοχής της παλιάς πόλης µε τις 
διαδροµές και  σηµειωµένα τα σηµεία που θα 
αποτελέσουν χώρους σήµανσης και πληροφόρησης. Ο 
χάρτης πρέπει να είναι σε κλίµακα και µέγεθος που να 
µπορούν να είναι ευδιάκριτα όλα τα παραπάνω 
σηµεία,  σε τρία αντίγραφα και σε ψηφιακή µορφή.  

1 1.439,00 

Τα κείµενα και οι πίνακες θα είναι σε µορφή Word και 
Excel αντίστοιχα (office 2000) και οι χάρτες σε αρχεία 
µορφής JPG. 

1 500,00 

Χάρτης της περιοχής σε πιλοτική εφαρµογή  
«Ανοικτού εµπορικού κέντρου (Open Mall)». µε 
περιγραφή των προϋποθέσεων που απαιτούνται για 
τον χαρακτηρισµό αυτό.  
 

1 500,00 

ΣΥΝΟΛΟ  2.439,00 
Φπα (23%)     561,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.000,00 

 
                Συντάχθηκε 

 
           Η  υπάλληλος 
           Κάλλια Νικολιδάκη 
           Αρχαιολόγος  

 

Θεωρήθηκε 
 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΜΕΛΕΤΩΝ  
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                 Ηράκλειο,  19-10-2015 
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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της υπηρεσίας 

Η παρούσα συγγραφή αφορά τη «∆ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος 
στην παλιά πόλη». Σκοπός της  υπηρεσίας και της υλοποίησης των ενεργειών που θα προτείνει 
είναι: 

• η ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής της Παλιάς Πόλης, 
• η προβολή των ιδιαίτερων ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της, 
• η αναγνωρισιµότητά της σαν τουριστικός προορισµός και  
• η προβολή του ενιαίου χαραχτήρα της,   

 

µέσω της δηµιουργίας ενός ενιαίου συστήµατος σήµανσης και πληροφόρησης το οποίο: 

• θα διαρθρώνεται σε θεµατικά επίπεδα,  
• θα περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είναι αποτελεσµατικό στη χρήση 

του από τον επισκέπτη της πόλης,  
• θα έχει τα τεχνικά στοιχεία που θα συνάδουν µε τον χαρακτήρα της πόλης και θα 

συµβάλλουν στην ανάδειξη της ταυτότητας του χώρου.  

 

Άρθρο 2ο      
Ισχύουσες διατάξεις 

 
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
• των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• της παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
• του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 
• του Π∆ 28/80  
 
 

Άρθρο 3ο :      
Συµβατικά στοιχεία 

 
Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Προϋπολογισµός  

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  & 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης 
Παλιάς πόλης Οικιστικών Συνόλων & 
Ενετικών Τειχών 
Ταχ. ∆/νση: ∆ηµοτικό κτίριο 
Πλ. ∆ασκαλογιάννη, αρ. 15 
Τ.Κ: 71201 Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Κ. Νικολιδάκη                
Τηλ.: 2813409385 
Fax:  2810343314  
E-mail: nikolidaki-k@heraklion.gr 
 

 
                 Ηράκλειο,  19-10-2015 
 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «∆ηµιουργία υποδοµών για χάραξη 
διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» 
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β. Συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή  

 

Άρθρο 4ο :     
Χρόνος εκτέλεσης  

    

Η διάρκεια  υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης και θα παραδοθεί σε µία φάση.  

Άρθρο 5ο 
Ανωτέρα βία 

 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 
βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 
προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος 
ανάλογα. 

 

Άρθρο 6ο  
Παρακολούθηση - παραλαβή  

 
Η Αναθέτουσα Αρχή και δη το Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς πόλης Οικιστικών 

Συνόλων & Ενετικών Τειχών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του ∆ήµου Ηρακλείου θα 
καθοδηγεί και θα ελέγχει τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης. 
 

Άρθρο 7ο       
Αναθεώρηση τιµών 

 

Οι τιµές  δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  
παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.   

 
         

Άρθρο 8ο     
Τρόπος πληρωµής 

 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αµοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε ΧΧΧ 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. Η πληρωµή θα είναι σε µία φάση µε την 
παράδοση συνολικά όλων των παραδοτέων.  

Η πληρωµή της αξίας της υπό ανάθεση Υπηρεσίας θα γίνεται µε την προσκόµιση των 
νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Η δαπάνη της υπηρεσίας συνολικού ποσού ….. € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ θα 
βαρύνει τον ΚΑ: 30-7412.209 «∆ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών 
ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» του Προϋπολογισµού του ∆ήµου.  
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Ο συµβαλλόµενος  κατέθεσε Εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ....... (    €),  µε αριθµό 
.......... της Τράπεζας ......... που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 
προϋπολογισµού των προς παροχή υπηρεσιών προ ΦΠΑ. 
 
 

Άρθρο 9ο       
Επίλυση διαφορών 

 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις.                      

 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ηράκλειο,  19-10-2015 
 

                Συντάχθηκε 
 

 
           Η υπάλληλος 
 
           Κάλλια Νικολιδάκη 
           Αρχαιολόγος  
             

 

Θεωρήθηκε 
 

Ο ∆/ντής Τεχνικών Έργων & Μελετών  
 

     Αλεξάκης Στέλιος  
    Αρχιτέκτων – Μηχανικός  
 

 

 
 


