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ΠΡΟΣ : τους ενδιαφερόμενους 

οικονομικούς φορείς του Διαγωνισμού: 
«Δημιουργία υποδομών για χάραξη 
διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά 
Πόλη» του Δήμου Ηρακλείου 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:1. Τμήμα Προμηθειών  

2.Κανδηλάκη Λουκία, Πολ. Μηχανικός 
Πρόεδρος, 
3. Παπαδομαρκάκη Ευαγγελία, 
Τοπογράφος Μηχανικός, μέλος  
2.Σπυριδάκη Γιώργο, Αρχιτέκτων 
Μηχανικός, μέλος 

 

 
 
 

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων: για τον διαγωνισμό ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: 

«Δημιουργία υποδομών για χάραξη διαδρομών ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη» του 
Δήμου Ηρακλείου 
 
 
Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας και προς ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
α) Σύμφωνα με την παρ. 2.2.6. β της διακήρυξης, σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα που απαιτείται να διαθέτουν οι οικονομικοί φορείς και συγκεκριμένα για την 
ομάδα έργου αναφέρει τα εξής: 

• Για την ειδικότητα του αρχαιολόγου που θα είναι υπεύθυνος για την περισυλλογή 
υλικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος: 

Πτυχιούχο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία Τέχνης ή 
Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, που θα διαθέτει 
κατ’ ελάχιστό τα παρακάτω προσόντα: 

− Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχος με τις 
ειδικότητες του Κλάδου, από τον οποίο θα προκύπτει η εξειδίκευση στον τομέα της  
Βυζαντινής-Μεταβυζαντινής περιόδου 

− Άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας 

− Πενταετή εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες με την προκηρυσσόμενη υπηρεσία ή σε 
ερευνητικά - επιστημονικά ή πολιτιστικά ιδρύματα, σε θέσεις σχετικές με το 
προκηρυσσόμενο αντικείμενο με αποδεδειγμένη βεβαίωση προϋπηρεσίας και τη 
σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (βεβαίωση καταλληλότητας 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου). 



Ο επιστήμονας αρχαιολόγος θα είναι υπεύθυνος για την έρευνα – περισυλλογή – 
αξιολόγηση – καταγραφή πληροφοριακού υλικού και συγγραφή σχετικών κειμένων βάσης, 
(παραδοτέο Α1) που αφορά στα μνημεία της πόλης τα οποία εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού με γνώμονα την άρτια επιστημονική καταγραφή και αξιολόγηση των 
αρχαιολογικών – πολιτιστικών πόρων της πόλης του Ηρακλείου. Επίσης θα εκτελεί και 
καθήκοντα συνολικής εποπτείας κατά τη φάση τοποθέτησης επιτόπου του έργου από την 
έναρξη μέχρι και την οριστική παραλαβή του. 

 

• Για την ειδικότητα του φωτογράφου που θα είναι υπεύθυνος για την περισυλλογή 
υλικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος: 

Εξειδικευμένο φωτογράφο που θα διαθέτει πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην 
αρχαιολογική – αρχιτεκτονική φωτογραφία, με αποδεδειγμένη βεβαίωση προϋπηρεσίας 
και τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (βεβαίωση καταλληλότητας 
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου), γνώση χρήσης των ειδικών λογισμικών και των 
νέων τεχνολογικών μέσων επεξεργασίας εικόνας και φωτογραφίας και τον απαραίτητο 
εξοπλισμό, με σκοπό την φωτογραφική καταγραφή των μνημείων της πόλης τα οποία 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού (παραδοτέο Α1). 

β) Για τη βεβαίωση προϋπηρεσίας και τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Ηρακλείου (βεβαίωση καταλληλότητας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου), που 
απαιτείται να διαθέτουν ο αρχαιολόγος και ο φωτογράφος που θα ασχοληθούν με την 
περισυλλογή υλικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (Διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ιωσήφ 1, 712 02 
Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνο: +30 2810 279241, +30 2810 279200, +30 2810 279100, Φαξ: 
+30 2810 343574, E-mail: efahra@culture.gr, ekanaki@culture.gr) για να σας κατευθύνουν 
σχετικά.  
                                                   
 
                                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ/ΝΣΗΣ 

       
       Φουρναράκης Γιώργος 

         Αρχιτέκτων Πολεοδόμος   

     με Α βαθμό 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

                                                                 Ταβερναράκης Γεώργιος 
                                                                 Πολιτικός Μηχ/κός 

                                                                                                 Με Α βαθμό 
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