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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 
Οι παρούσες προδιαγραφές εντάσσονται στις δράσεις προβολής – δημοσιότητας του ΟΣΑΑ 
Παλιάς Πόλης Χανίων. Στα πλαίσια της δημοσιότητας του συνολικού έργου που υλοποιείται 
στην Παλιά Πόλη Χανίων μέσω του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς 
Πόλης Χανίων» προβλέπονται προωθητικές ενέργειες για την διάχυση των αποτελεσμάτων 
του ίδιου του έργου, αλλά και για την ενημέρωση του κοινού για τη συμβολή της ΕΕ και την 
εξασφάλιση της διαφάνειας.  
 
Οι ενέργειες δημοσιότητας που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι οι εξής: 
  
Πίνακας 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ 
 

Α/Α  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Δημιουργία Πληροφοριακών Πινακίδων & Εκδόσεων 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 Σχεδιασμός, Οργάνωση & Υλοποίηση Εκστρατείας Προβολής και Δημοσιότητας 

στα ΜΜΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού τόπου – ιστοσελίδας & Διαδικτυακή 

Προώθηση Έργου 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ»  
 
Η ενέργεια 1: «Δημιουργία Πληροφοριακών Πινακίδων & Εκδόσεων» περιλαμβάνει τα 
κάτωθι: 
- Σχεδιασμό, Κατασκευή και Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων για τα έργα που 

συμπεριλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο. Σκοπός, των πληροφοριακών πινακίδων 
είναι να διαδραματίσουν το ρόλο της μόνιμης ενημέρωσης για τις υλοποιούμενες δράσεις. 

- Επιμέλεια, Παραγωγή και Ανατύπωση μιας σειράς εκδόσεων, οι οποίες θα ενημερώσουν 
το κοινό για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των ΟΣΑΑ και θα το ευαισθητοποιήσουν έτσι 
ώστε όλοι μαζί, κάτοικοι και επισκέπτες, να συναινέσουν και να συμβάλλουν στην 
υλοποίησή του.  

  
Πίνακας 2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 
 

α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1.1 Σχεδιασμός, Κατασκευή & Τοποθέτηση Μεταλλικών Πινακίδων (Μεγάλων) 2 
1.2 Σχεδιασμός, Κατασκευή & Τοποθέτηση Πινακίδων Plexiglass (Μικρών) 8 
1.3 Πολυσέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο 1.000 
1.4 Φωτογραφικό λεύκωμα 1.000 
1.5 Έκδοση παλαιών χαρτών  1.000 
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1.1 Σχεδιασμός, Κατασκευή & Τοποθέτηση Μεταλλικών Πινακίδων (Μεγάλων) 
 
Τα κατασκευαστικά στοιχεία της πινακίδας, τα αναγραφόμενα στοιχεία σε αυτή και τα 
σημεία εγκατάστασης, δίδονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ (ΜΕΓΑΛΩΝ) 

 
Κατασκευαστικά 
Χαρακτηριστικά/
Προδιαγραφές 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποσότητα 2 Πινακίδες  

Διαστάσεις Πλάτος: 2,50m, ύψος: 2,00m 

Υλικό 
Κατασκευής 

Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από φύλλο λαμαρίνας λευκής, 
γαλβανιζέ, ελάχιστου πάχους 8mm μορφοποιημένου (στρανζαρισμένου) 
περιμετρικά. Θα συγκρατείται με τους κατάλληλους κοχλίες σε ιστούς στήριξης 
ύψους  3,30 m από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, ονομαστικής διαμέτρου 3” 
και πάχους τοιχωμάτων 4 mm. Οι σωλήνες θα έχουν στο επάνω μέρος τους 
ηλεκτροσυγκολλημένη κυκλική κεφαλή (καπάκι) και στο κάτω μέρος, για 
πάκτωση και αποφυγή στροφής, θα έχουν ηλεκτροσυγκολλημένη λάμα 20*30 εκ 
ή εναλλακτικά, χαλύβδινη ράβδο Φ14 μήκους 30 εκ, τοποθετημένη σε διαμπερή 
οπή 20 εκ από την κάτω άκρη του σωλήνα. 
 
Τα γράμματα, τα σήματα κλπ θα είναι αυτοκόλλητα από βινύλιο με ψηφιακή 
εκτύπωση. Τα μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να έχουν 
αποδεδειγμένη αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ απολύτως 
απαραίτητη είναι η χρήση υλικών αντιρρυπαντικής επάλειψης για προστασία 
από βανδαλισμούς.  

Χρώματα  

Η πινακίδα θα είναι διάφανη, με μπλε γράμματα σε απόχρωση Pantone Reflex 
Blue.  
Το μήνυμα της Δημοτικής Αρχής «Η Παλιά Πόλη αλλάζει» θα είναι μπλε (Pantone 
2748, R:0/G:68/B:141) και πορτοκαλί (Pantone 137, R:252/G:177/B:49, 
C:0/M:34/Y:91/K:0) και θα είναι γραμμένο με πλάγια γραφή (Italics).  

Γραμματοσειρά  Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η Myriad Pro 



 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  

ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013  

6 

Σχεδίαση 
πινακίδας 

 
Οριζόντια η κάθε πινακίδα θα διαιρείται σε 3 μέρη:  
 Το πάνω μέρος της πινακίδας καλύπτει το 25% της πινακίδας και θα 

περιέχει: 
 την Ελληνική σημαία (αριστερά) 
 το όνομα του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κέντρο) 
 το λογότυπο του ΕΣΠΑ (δεξιά)  

 Το ενδιάμεσο κομμάτι θα καλύπτει το 50% της πινακίδας και θα περιέχει: 
 το λογότυπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 

Κρήτης 
 τον τίτλο και τον τύπο του έργου, τα γενικά στοιχεία της Πρόσκλησης 

31 της Ε.Δ.Α. Κρήτης (τίτλος, άξονας, κωδικός θεματικής 
προτεραιότητας, κατηγορία πράξεων), το σύνολο της χρηματοδότησης 

 Τη φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»  

 Το κάτω μέρος της πινακίδας θα καλύπτει το υπόλοιπο 25% και θα περιέχει: 
 Το έμβλημα της ΕΕ (σημαία) με αναφορά (ολογράφως) στο Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (αριστερά)  
 Το μήνυμα που έχει επιλέξει η Δημοτική Αρχή για το Ολοκληρωμένο 

Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων «Η Παλιά Πόλη 
αλλάζει» (κέντρο) 

 Το λογότυπο του Δήμου Χανίων (δεξιά) 
 
Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι 
ισότιμα. Η Ελληνική σημαία, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
λογότυπο του ΕΣΠΑ θα είναι αυτά που περιγράφονται στον Κανονισμό 
Ε.Κ.1828/2006. Επισημαίνεται ότι η σημαία της ΕΕ πρέπει να πληροί τις 
ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του εμβλήματος όπως αυτές περιγράφονται 
στην ιστοσελίδα:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm 
 
Για τη σχεδίαση και το περιεχόμενο των ενημερωτικών πινακίδων θα 
ακολουθηθεί ο Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη  
Δημοσιότητα του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Ο οδηγός είναι 
διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη 
Δ/νση:  http://www.pepkritis.gr/uploaded/espa/publicity/EO_100521.pdf 
 
Το λογότυπο του Δήμου Χανίων, ο Τίτλος και ο Προϋπολογισμός της Πράξης, 
θα διατεθούν από τη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
του Δήμου Χανίων.  

Χώρος 
Τοποθέτησης 

 1Η πινακίδα: οδός Σήφακα (κοντά στη συμβολή της με την οδό Κατρέ) 
 2Η πινακίδα: οδός Μελετίου Πηγά (κοντά στη συμβολή της με την οδό 

Ντουνόπαπα) 

Λοιπά Στοιχεία  

Η επιμέλεια κατασκευής και ο ακριβής προσδιορισμός του περιεχομένου  της 
πινακίδας θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή - 
Δήμο Χανίων.  
Έντυπο σχέδιο της Πινακίδας θα πρέπει να αποδοθεί στο Δήμο Χανίων, Δ/νση 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, το αργότερο τρεις (3) μήνες  
πριν από την προβλεπόμενη στην ενότητα «4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» λήξη της ενέργειας Ε.1.1 «Σχεδιασμός, 
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Κατασκευή και Τοποθέτηση Μεταλλικών Πινακίδων». Έπειτα από την έγκριση 
του σχεδίου των πινακίδων θα γίνει η κατασκευή και η τοποθέτηση τους.   

Υπόδειγμα 
Πινακίδας Δίδεται στην ενότητα 5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΣΧΕΔΙΟ) ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ» 

 
1.2 Σχεδιασμός, Κατασκευή & Τοποθέτηση Πινακίδων Plexiglass (Μικρών) 
 
Τα κατασκευαστικά στοιχεία της πινακίδας, τα αναγραφόμενα στοιχεία σε αυτή και τα 
σημεία εγκατάστασης της, δίδονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Plexiglass (ΜΙΚΡΩΝ) 
 
Κατασκευαστικά 
Χαρακτηριστικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ποσότητα 8 Πινακίδες 

Διαστάσεις πλάτος: 35 εκ, ύψος: 50 εκ 

Υλικό 
Κατασκευής 

Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από διάφανο Plexiglass, πάχους 15 
mm, με αυτοκόλλητα γράμματα και εμβλήματα, με εκτύπωση τετραχρωμίας σε 
plotter. Η στήριξη της πινακίδας θα γίνεται με ανοξείδωτους κοχλίες με 
διακοσμητικά καπάκια (panel/ wall support) στις τέσσερις γωνίες της 
πινακίδας και με αποστάτες που θα επιτρέπουν την ανάρτηση της πινακίδας σε 
απόσταση 2 εκ. από τον τοίχο.  

Χρώματα  
 

Η πινακίδα θα είναι διάφανη, με μπλε γράμματα σε απόχρωση Pantone Reflex 
Blue.  
Το μήνυμα της Δημοτικής Αρχής «Η Παλιά Πόλη αλλάζει» θα είναι μπλε (Pantone 
2748, R:0/G:68/B:141) και πορτοκαλί (Pantone 137, R:252/G:177/B:49, 
C:0/M:34/Y:91/K:0) και θα είναι γραμμένο με πλάγια γραφή (Italics).  

Γραμματοσειρά  Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Myriad Pro.  

Σχεδίαση 
πινακίδας 
 

 Οριζόντια η κάθε πινακίδα θα διαιρείται σε 3 μέρη:  
 Το πάνω μέρος της πινακίδας καλύπτει το 25% της πινακίδας και θα 

περιέχει: 
 την Ελληνική σημαία (αριστερά) 
 το όνομα του Επιχειρησιακού Προγράμματος (κέντρο) 
 το λογότυπο του ΕΣΠΑ (δεξιά)  

 Το ενδιάμεσο κομμάτι θα καλύπτει το 50% της πινακίδας και θα περιέχει: 
 το λογότυπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης 
 τον τίτλο και τον τύπο του έργου, τα γενικά στοιχεία της Πρόσκλησης 

31 της Ε.Δ.Α. Κρήτης (τίτλος, άξονας, κωδικός θεματικής 
προτεραιότητας, κατηγορία πράξεων), το σύνολο της χρηματοδότησης 

 Τη φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»  

 Το κάτω μέρος της πινακίδας θα καλύπτει το υπόλοιπο 25% και θα περιέχει: 
 Το έμβλημα της ΕΕ (σημαία) με αναφορά (ολογράφως) στο Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (αριστερά)  
 το μήνυμα που έχει επιλέξει η Δημοτική Αρχή για το Ολοκληρωμένο 
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Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων «Η Παλιά Πόλη 
αλλάζει» (κέντρο) 

 το λογότυπο του Δήμου Χανίων (δεξιά) 
 

Το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι 
ισότιμα. Η Ελληνική σημαία, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
λογότυπο του ΕΣΠΑ θα είναι αυτά που περιγράφονται στον Κανονισμό 
Ε.Κ.1828/2006. Επισημαίνεται ότι η σημαία της ΕΕ πρέπει να πληροί τις 
ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του εμβλήματος, όπως αυτές περιγράφονται 
στην ιστοσελίδα:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm 
 
Για τη σχεδίαση και το περιεχόμενο των ενημερωτικών πινακίδων θα 
ακολουθηθεί ο Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη  
Δημοσιότητα του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Ο οδηγός είναι 
διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη 
Δ/νση:  http://www.pepkritis.gr/uploaded/espa/publicity/EO_100521.pdf 
 
Το λογότυπο του Δήμου Χανίων, ο Τίτλος και ο Προϋπολογισμός της Πράξης, 
θα διατεθούν από τη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
του Δήμου Χανίων.  

Χώρος 
Τοποθέτησης 

 1Η πινακίδα: Κτίριο ΙΛΑΕΚ  
 2Η πινακίδα: Κτίριο Συμβουλευτικού Σταθμού  
 3Η πινακίδα: Δημοτική Πινακοθήκη  
 4Η πινακίδα: κτίριο Ρώσικου Στρατώνα  
 5Η, 6Η, 7Η, 8Η πινακίδα: Σταθμοί αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων  

Λοιπά Στοιχεία  

Η επιμέλεια κατασκευής και ο ακριβής προσδιορισμός του περιεχομένου  της 
πινακίδας θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή - 
Δήμο Χανίων. Έντυπο σχέδιο της Πινακίδας θα πρέπει να αποδοθεί στο Δήμο 
Χανίων, Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, το 
αργότερο τρεις (3) μήνες  πριν από την προβλεπόμενη στην ενότητα «4. 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» λήξη της ενέργειας Ε.1.2 
«Σχεδιασμός, Κατασκευή και Τοποθέτηση Πινακίδων Plexiglass». Έπειτα από 
την έγκριση του σχεδίου των πινακίδων θα γίνει η κατασκευή και τοποθέτηση 
τους.   

Υπόδειγμα 
Πινακίδας Δίδεται στην ενότητα 5. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΣΧΕΔΙΟ) ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ» 

 
1.3 Πολυσέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο  

 
Το ενημερωτικό φυλλάδιο θα περιγράφει αρχικά το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπτυξης της Παλιάς Πόλης Χανίων, και στη συνέχεια, θα περιέχει αναφορά στα έργα που 
υλοποιούνται και την περιοχή παρέμβασης, με φωτογραφική τεκμηρίωση της κατάστασης 
πριν και μετά τις επεμβάσεις. Η σχεδίαση και η επιμέλεια της έκδοσης θα γίνει από τον 
Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή - Δήμο Χανίων.  
 
Το προαναφερόμενο έντυπο θα έχει τις εξής προδιαγραφές: 
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Πίνακας 5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ 
 
Χαρακτηριστικά Περιγραφή 
Είδος Εργασιών  Δημιουργία/ Επιμέλεια και Ανατύπωση Πολυσέλιδου 

Ενημερωτικού Φυλλαδίου 
Ποσότητα 1.000 τεμάχια 
Μέγεθος Α5 
Αριθμός Σελίδων 46 (εσωτερικές) + 4 (εξώφυλλο) = 50 συνολικές σελίδες 
Χρώμα Έγχρωμο 
Τύπος Εξωφύλλου Χαρτόνι γυαλιστερό 300gr 
Τύπος Εσωτερικών Σελίδων Χαρτί Γυαλιστερό 150gr 
Λοιπά Στοιχεία  Για τη σχεδίαση θα ακολουθηθεί ο Επικοινωνιακός Οδηγός για την 

Πληροφόρηση και τη  Δημοσιότητα του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην 
ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη Δ/νση: 
http://www.pepkritis.gr/uploaded/espa/publicity/EO_100521.pdf 

 
Έντυπο δείγμα του πολυσέλιδου ενημερωτικού φυλλαδίου θα πρέπει να αποσταλεί προς 
έγκριση από την αναθέτουσα αρχή – Δήμο Χανίων το αργότερα  (1) μήνα πριν από την 
προβλεπόμενη  στην ενότητα «4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» λήξη της 
ενέργειας Ε.1.3 «Πολυσέλιδο Ενημερωτικό Φυλλάδιο» και έπειτα από την έγκριση τους θα 
γίνει η ανατύπωση του εντύπου.  

 
1.4 Φωτογραφικό λεύκωμα 
 
Η έκδοση θα περιλαμβάνει παλιές και νέες φωτογραφίες από το Αρχείο της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Χανίων σχετικά με την Παλιά Πόλη Χανίων. Θα έχει τίτλο «Παλιά Πόλη Χανίων – 
Ταξίδι στο Χρόνο». Η σχεδίαση και η επιμέλεια της έκδοσης θα γίνει από τον Ανάδοχο σε 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή - Δήμο Χανίων.  
Το προαναφερόμενο έντυπο θα έχει τις εξής προδιαγραφές: 
 
Πίνακας 6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ 
 
Χαρακτηριστικά Περιγραφή 
Είδος Εργασιών Δημιουργία/ Επιμέλεια και Ανατύπωση Φωτογραφικού 

Λευκώματος 
Ποσότητα 1.000 τεμάχια 
Μέγεθος Α4 οριζόντια διάταξη 
Αριθμός Σελίδων 48 (εσωτερικές) + 4 (εξώφυλλο) = 52 Συνολικές Σελίδες 
Χρώμα Έγχρωμο 
Τύπος Εξωφύλλου χαρτί velvet 350 gr 
Τύπος Εσωτερικών Σελίδων χαρτί velvet 150gr 
Λοιπά Στοιχεία Για τη σχεδίαση θα ακολουθηθεί ο Επικοινωνιακός Οδηγός για την 

Πληροφόρηση και τη  Δημοσιότητα του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου 2007-2013. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στη 
σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη Δ/νση: 
http://www.pepkritis.gr/uploaded/espa/publicity/EO_100521.pdf 
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Έντυπο Δείγμα του «Φωτογραφικού Λευκώματος» θα πρέπει να αποσταλεί προς έγκριση 
από την αναθέτουσα αρχή - Δήμο Χανίων το αργότερα ένα (1) μήνα πριν από την 
προβλεπόμενη στην ενότητα «4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» λήξη της 
ενέργειας Ε.1.4 «Φωτογραφικό Λεύκωμα».    

 
 

1.5 Έκδοση παλαιών χαρτών της πόλης των Χανίων 
 
Η έκδοση θα περιλαμβάνει ένα (1) παλαιό χάρτη της Ελλάδας, δύο (2) παλαιούς χάρτες της 
Κρήτης και δεκαέξι (16) παλαιούς χάρτες της πόλης των Χανίων από το αρχείο της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης. Η σχεδίαση και η επιμέλεια της έκδοσης θα γίνει από τον Ανάδοχο σε 
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή -  Δήμο Χανίων.  
Οι προδιαγραφές του Παλαιών Χαρτών της Παλιάς Πόλης Χανίων είναι: 
 
Πίνακας 7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
 
Χαρακτηριστικά Περιγραφή 
Είδος Εργασιών Επιμέλεια/ Έκδοση και Ανατύπωση Παλαιών Χαρτών της Παλιάς 

Πόλης των Χανίων 
Ποσότητα 1.000 τεμάχια 
Μέγεθος Α4 οριζόντια διάταξη 
Αριθμός Σελίδων 40 (εσωτερικές) + 4 (εξώφυλλο) = 44 Συνολικές Σελίδες 
Χρώμα Έγχρωμο 
Τύπος Εξωφύλλου χαρτί velvet 350 gr 
Τύπος Εσωτερικών Σελίδων χαρτί velvet 200gr 
Λοιπά Στοιχεία Για τη σχεδίαση θα ακολουθηθεί ο Επικοινωνιακός Οδηγός για την 

Πληροφόρηση και τη  Δημοσιότητα του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη Δ/νση:  
http://www.pepkritis.gr/uploaded/espa/publicity/EO_100521.pdf 

 
Έντυπο Δείγμα του «Παλαιών Χαρτών της Παλιάς Πόλης των Χανίων» θα πρέπει να 
αποσταλεί προς έγκριση από την αναθέτουσα αρχή  Δήμο Χανίων το αργότερα ένα (1) μήνα 
πριν από την προβλεπόμενη στην ενότητα «4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» λήξη της ενέργειας Ε.1.5 «Έκδοση Παλαιών Χαρτών».    
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ» 
 
Προβλέπεται η διοργάνωση συνάντησης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των 
Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης στο ευρύ κοινό. Στη συνάντηση, θα 
πραγματοποιηθούν: 
 
 Παρουσίαση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των ΟΣΑΑ που υλοποιήθηκαν/ υλοποιούνται 

στην Περιφέρεια Κρήτης  
 Παρουσίαση των επιμέρους παρεμβάσεων από τους υπεύθυνους υλοποίησης των έργων 
 Προβολή παρουσίασης η οποία θα είναι επικεντρωμένη στο πριν και το μετά της 

περιοχής παρέμβασης καθώς και την πορεία των έργων. 
 Παρουσίαση της ιστοσελίδας της Παλιάς Πόλης  
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 Έκθεση φωτογραφίας 
 
Στη συνάντηση θα κληθούν να λάβουν μέρος με αντίστοιχες παρουσιάσεις και συμμετοχή 
στην έκθεση φωτογραφίας, τα οκτώ (8) αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κρήτης που 
υλοποιούν ΟΣΑΑ (Χανιά, Ρέθυμνο, Γάζι, Ηράκλειο, Ν. Αλικαρνασσός, Αγ. Νικόλαος, Ιεράπετρα, 
Σητεία), με στόχο τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων, εμπειριών, 
τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών. Ο ανάδοχος καλείται να αναλάβει τα εξής:  
 
Πίνακας 8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2) 
 
α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
1 Σχεδίαση, εκτύπωση και διανομή προσκλήσεων 
2 Δημοσιεύσεις αναγγελίας της εκδήλωσης στον τύπο και προβολή της, σε τοπικά ΜΜΕ 
3 Σχεδίαση Περιεχομένου, Παραγωγή και Εκτύπωση Προγράμματος Ημερίδας 

4 Φιλοξενία ομιλητών (παράθεση μικρού μπουφέ υποδοχής, διανομή ντοσιέ συνεδρίου στους 
παρευρισκομένους) 

5 Προετοιμασία Ενημερωτικού Δελτίου Τύπου και Αποστολή του σε επιλεγμένες τοπικές 
εφημερίδες προς δημοσίευση   

 
Όλα τα έντυπα (πρόσκληση, δημοσίευσης αναγγελίας, δελτία τύπου κ.λ.π) θα ακολουθούν 
τους κανόνες δημοσιότητας  που περιέχονται στον  Επικοινωνιακός Οδηγός για την 
Πληροφόρηση και τη  Δημοσιότητα του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Ο οδηγός είναι 
διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη Δ/νση:  
http://www.pepkritis.gr/uploaded/espa/publicity/EO_100521.pdf  
 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

 
Για την προβολή των έργων που υλοποιήθηκαν/ υλοποιούνται μέσω του ΟΣΑΑ στην Παλιά 
Πόλη Χανίων, προβλέπεται: 
 Δημιουργία και Αναμετάδοση σχετικού ραδιοφωνικού spot στα τοπικά μουσικά και 

ενημερωτικά ραδιόφωνα, 
 Παραγωγή και Αναμετάδοση τηλεοπτικού μηνύματος (σποτ) 
 Δημοσίευση στον τοπικό Τύπο, με ειδική καταχώρηση στις εφημερίδες, ημερήσιες και 

εβδομαδιαίες, του Νομού Χανίων, 
 Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού τόπου – ιστοσελίδας 
 Διαδικτυακή προώθηση του έργου - Προβολή μέσα από Οn line Διαφημιστικές 

ιστοσελίδες 
Συγκεκριμένα, τα επιμέρους τμήματα της ενέργειας 3: «Σχεδιασμός, Οργάνωση & Υλοποίηση 
Εκστρατείας Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ», είναι τα εξής:  

 
Πίνακας 9 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 
 
α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
3.1 Παραγωγή και Αναμετάδοση Ραδιοφωνικού Μηνύματος (Σποτ) 
 3.2 Παραγωγή και Αναμετάδοση Τηλεοπτικού Μηνύματος (Σποτ) 
3.3 Δημοσιεύσεις στον Τύπο  
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3.1 Παραγωγή και Αναμετάδοση Ραδιοφωνικού Μηνύματος (Σποτ) 
 
Για την προβολή των έργων που υλοποιήθηκαν/ υλοποιούνται μέσω του ΟΣΑΑ στην Παλιά 
Πόλη Χανίων, προβλέπεται η αναμετάδοση σχετικού ραδιοφωνικού spot στα τοπικά μουσικά 
και ενημερωτικά ραδιόφωνα.  
Στις δαπάνες της ραδιοφωνικής διαφήμισης συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή διαφημιστικού 
σποτ (speakage ηχογράφηση, μουσική επένδυση, επεξεργασία, έλεγχοι αναπαραγωγής κλπ), 
διάρκειας 30’’, σε ψηφιακό αρχείο υψηλής ανάλυσης. 
Η συγγραφή του κειμένου, η επιλογή του αφηγητή, η επιλογή της μουσικής επένδυσης θα 
γίνουν από το Δήμο Χανίων. Κατά τη ραδιοφωνική διαφήμιση θα αναφέρονται:  
 το όνομα της πράξης (ΟΣΑΑ) και του διαρθρωτικού ταμείου (ΕΤΠΑ). 
 θα εκφωνούνται: «ΠΕΠ Κρήτης– Το μήνυμα του Δήμου Χανίων»  
 θα εκφωνείται στο κλείσιμο: «ΕΣΠΑ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
Για τη μέγιστη κάλυψη των διαφόρων ομάδων ακροατών, το ραδιοφωνικό spot θα 
αναπαραχθεί και στα μουσικά και στα ενημερωτικά ραδιόφωνα της πόλης των Χανίων, τα 
οποία λειτουργούν νόμιμα και βρίσκονται ανάμεσα στις πρώτες δέκα (10) θέσεις 
ακροαματικότητας. 
 
Ο αριθμός των μέσων, ο αριθμός των αναμεταδόσεων, ανά ημέρα προβολής και ο αριθμός 
των ημερών προβολής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Πίνακας 10 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (ΣΠΟΤ) 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΣΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ 

ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

ΩΡΕΣ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Μουσικό 
ραδιόφωνο 3 5 30 

από 10:00 π.μ. έως 
22:00 μμ (ώρες: 

10:00, 12:00, 14:00, 
18:00, 20:00) 

Ενημερωτικό 
ραδιόφωνο 4 5 30 

από 9:00 π.μ. έως 
21:00 μμ (ώρες: 9:00, 
11:00, 13:00, 15:00, 

19:00) 
 
Το περιεχόμενο, του ραδιοφωνικού σποτ θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις οδηγίες 
δημοσιότητας  που περιέχονται στον  Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη  
Δημοσιότητα του Π.Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά 
στην ηλεκτρονική σελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη Δ/νση:  
http://www.pepkritis.gr/uploaded/espa/publicity/EO_100521.pdf  
 
Η παραγωγή του ραδιοφωνικού  μηνύματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί 
στο Δ.Χανίων το αργότερο δυο (2) μήνες πριν από την λήξη υλοποίησης της ενέργειας Ε.3.1 
«Παραγωγή και Αναμετάδοση Ραδιοφωνικού Μηνύματος», κατά τα προβλεπόμενα στην 
ενότητα 4. «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ». Έπειτα από την ολοκλήρωση 
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της παραγωγής του ραδιοφωνικού μηνύματος θα πρέπει να δοθεί σε ψηφιακό δίσκο (cd) στο 
Δ.Χανίων και να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή (Δήμο Χανίων).  
Έπειτα από την οριστικοποίησή του περιεχομένου του ραδιοφωνικού μηνύματος, θα 
αναμεταδοθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην ενότητα 
4.«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» σε μέρες και μέσα που θα καθοριστούν 
σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή Δ.Χανίων.   
 
 
 
3.2 Παραγωγή και Αναμετάδοση Τηλεοπτικού Μηνύματος (Σποτ) 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης της ενέργειας «Παραγωγή και Αναμετάδοση Τηλεοπτικού 
Μηνύματος (Σποτ)» συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή διαφημιστικού σποτ (σενάριο, 
παραγωγή, μουσική επένδυση, μοντάζ, επεξεργασία εικόνας, ηχογράφηση/ εκφώνηση 
κειμένου, έλεγχοι αναπαραγωγής κλπ), διάρκειας 30’’, σε ψηφιακό αρχείο υψηλής ανάλυσης 
για προβολή σε τηλεοπτικό σταθμό, καθώς και κατάλληλης ανάλυσης ιδανική για το 
«ανέβασμα» του στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
Η συγγραφή του βασικού κειμένου, η επιλογή των πλάνων, η επιλογή της μουσικής 
επένδυσης θα γίνουν σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων.  
Κατά τη διάρκεια της διαφήμισης στην τηλεόραση: 
 θα αναφέρεται το όνομα της πράξης (ΟΣΑΑ) στο κυρίως πλαίσιο του κειμένου της 

διαφήμισης και του ΠΕΠ Κρήτης.  
 Τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της αποφώνησης θα εμφανίζονται η ευρωπαϊκή σημαία 

σύμφωνα με τα γραφιστικά πρότυπα της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης), το λογότυπο και το μήνυμα (αν υπάρχει) του ΠΕΠ Κρήτης, το 
λογότυπο του ΕΣΠΑ, το λογότυπο του Δήμου Χανίων  

 θα εκφωνείται η φράση: «ΕΣΠΑ - Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

 
Για τη μέγιστη κάλυψη των διαφόρων ομάδων τηλεθεατών, το τηλεοπτικό spot θα 
αναπαραχθεί σε δύο (2) τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα και έχουν 
έδρα εντός του Νομού Χανίων, με συχνότητα τρεις (3) αναμεταδόσεις ανά ημέρα (πριν και 
μετά το κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, καθώς και μία σε απογευματινή ζώνη υψηλής 
τηλεθέασης) και για διάστημα αναμετάδοσης δεκαπέντε (15) ημερών.  
 
Η παραγωγή του τηλεοπτικού μηνύματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στο 
Δ.Χανίων τουλάχιστο (2) μήνες πριν από την λήξη υλοποίησης της ενέργειας Ε.3.2 
«Παραγωγή και Αναμετάδοση Τηλεοπτικού Σποτ» κατά τα προβλεπόμενα στην ενότητα 4. 
«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ». Κατά την ολοκλήρωση της παραγωγής του 
τηλεοπτικού μηνύματος θα προβληθεί στο Δ.Χανίων ώστε να εγκριθεί το περιεχόμενο του. Η 
επιλογή των ημερών αναμετάδοσης του τηλεοπτικού σποτ, και των μέσων αναμετάδοσης θα 
καθοριστούν σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή Δ.Χανίων, εντός του 
χρονοδιαγράμματος που αναφέρεται στην ενότητα 4.«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας.  
Ο αριθμός των μέσων, ο αριθμός των αναμεταδόσεων ανά ημέρα προβολής και ο αριθμός 
των ημερών προβολής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Πίνακας 11 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ (ΣΠΟΤ) 
 

ΕΙΔΟΣ ΜΕΣΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΑΝΑ 

ΗΜΕΡΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 
ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 

Τηλεοπτικός 
σταθμός 2 3 15 

 
 
3.3 Δημοσιεύσεις στον Τύπο 
 
Στην έναρξη και τη λήξη υλοποίησης των έργων του ΟΣΑΑ, θα γίνει παρουσίασή τους στον 
τοπικό Τύπο, με ημισέλιδη έγχρωμη καταχώρηση σε εφημερίδες, ημερήσιες και εβδομαδιαίες, 
της Πόλης των Χανίων. Στη κάθε δημοσίευση θα παρουσιαστούν φωτογραφίες θα 
περιγραφεί το περιεχόμενο κάθε ενός από αυτά, ενώ θα υπάρχει ευδιάκριτη αναφορά με 
ευανάγνωστα μεγέθη γραμματοσειρών, στα απαιτούμενα εμβλήματα και φράσεις της 
συγκεκριμένης πράξης.  
 
Πίνακας 12 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ  
 

ΤΥΠΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ 3 2 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 1 2 
 
Τα Δελτία Τύπου θα πρέπει να αποσταλούν στην αναθέτουσα αρχή, Δ.Χανίων, τουλάχιστο 
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δημοσίευση τους.  Το περιεχόμενο των Δελτίων Τύπου,  
θα ακολουθεί τους κανόνες Δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι οποίες εμπεριέχονται 
στον  Επικοινωνιακό Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη  Δημοσιότητα του Π.Ε.Π. Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στη σελίδα της 
Περιφέρειας Κρήτης στη Δ/νση:   
http://www.pepkritis.gr/uploaded/espa/publicity/EO_100521.pdf 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ & 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΈΡΓΟΥ» 
 
Πίνακας 13  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 
 
α/α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
4.1 Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού τόπου – ιστοσελίδας 

 4.2 Διαδικτυακή Προώθηση του Έργου 
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4.1 Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού τόπου – ιστοσελίδας 
 

Στα πλαίσια αυτής της ενέργειας προβλέπεται η ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου 
(ιστοσελίδας) η οποία θα προσαρμόζεται απόλυτα στις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές 
ανάγκες του Δήμου Χανίων. Η ιστοσελίδας, θα παρέχει στον χρήστη πρόσβαση, μέσω 
οποιουδήποτε φυλλομετρητή (browser), θα προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες βάσει 
των προτιμήσεων αναζήτησης του εκάστοτε χρήστη, θα εμπεριέχει συνδέσμους σε σχετικές 
εξωτερικές πηγές και θα παρέχει ένα κατανοητό και φιλικό σύστημα περιήγησης κ.α.   
Θα περιέχει πλούσιο υλικό με το οποίο ο επισκέπτης θα μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα 
στιγμή για την πορεία των παρεμβάσεων του εμπεριέχονται στο  «Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων». Στην ιστοσελίδα θα προβάλλεται φωτογραφικό 
υλικό με τις επιμέρους δράσεις στο πριν και το μετά της περιοχής παρέμβασης καθώς και την 
πορεία των έργων. 
Η παρούσα ενέργεια περιλαμβάνει και τη φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου από τον ανά-
δοχο (hosting). 
Ειδικότερα οι προδιαγραφές ανάπτυξης της ιστοσελίδας είναι οι παρακάτω: 
 
Πίνακας 14 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
 
Περιεχόμενο 
Ιστοσελίδας 

Μέσω της σελίδας θα προβάλλεται πλούσιο υλικό για την ενημέρωση 
σχετικά με την εξέλιξη της υλοποίησης των πράξεων του Ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης. Θα περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό με 
εικόνες κατά την υλοποίηση των πράξεων, καθώς και πληροφορίες για την 
πορεία υλοποίησης τους. Επίσης, θα περιέχει σύντομη περιγραφή με τα 
κύρια στοιχεία για την κάθε μια από αυτές.  
 
 Η επιλογή του περιεχομένου θα γίνει σε συνεργασία με τους συντονιστές 
των Πράξεων, στο Δήμο Χανίων, και θα περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό 
σχετικό με τις παρεμβάσεις, καθώς και προβολή θεμάτων που αφορούν τις 
πράξεις του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης. 
 
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στους κανόνες δημοσιότητας, οι οποίοι εμπεριέχονται στον 
«Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και τη  Δημοσιότητα του Π.Ε.Π. 
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», για χρηματοδοτούμενα έργα από το 
ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος ηλεκτρονικά στην σελίδα της 
Περιφέρειας Κρήτης στη Δ/νση: 
http://www.pepkritis.gr/uploaded/espa/publicity/EO_100521.pdf 
 

Προώθηση 
Ιστοσελίδας 

 Το περιεχόμενο της σελίδας, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
προσαρμογής στις τρέχουσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες του Δήμου 
Χανίων.  

 
Διαμόρφωση/ 
Παραμετροποίηση 
Ιστοσελίδας 

 Εισαγωγή Περιεχομένου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά 
 Εικαστική Διαμόρφωση δικτυακού τόπου 
 Σύνδεση Δικτυακού Τόπου με κοινωνικά δίκτυα 
 Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Πρόσθετων Μηχανισμών. 

Ειδικότερα διαμόρφωση της σελίδας, ως προς τις παρακάτω 
δυνατότητες/χαρακτηριστικά: 
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o Μηχανισμού εναλλαγής εικόνων - flash  
o Μηχανισμού (φόρµα) επικοινωνίας  
o Μηχανισμού Νέων   
o Μηχανισμού  Άρθρων  
o Μηχανισμού Photo Gallery  
        (µέχρι 30 κατηγοριοποιηµένες φωτογραφίες)  
o Μηχανισμού  Site Map & Αναζήτησης  
o Μηχανισμού Newsletter   
o Μηχανισμού διαχείρισης Banners (διαφημιστικών ή περιεχομένου) 
o Μηχανισμού Χάρτη Google 

 
Φιλοξενία 
Δικτυακού Τόπου 

 Φιλοξενία σε Server (Ανοικτού Λογισμικού) 
 Συνολικός χώρος 1000ΜΒ (1GB) 
 Παραμετροποίηση μέσω Control Panel / Υποστήριξη δυναμικών 

εργαλείων  
 Μηχανισμός στατιστικής ανάλυσης επισκεψιμότητας και μέσω του 

Google Analytics 
 Υπηρεσίες webmail για πρόσβαση στους λογαριασμούς email μέσω 

των web browsers 
 Παραμετροποίηση ρυθμίσεων ασφαλείας και εμπλουτισμός εργαλείων 

διαχείρισης του server (όπου και όταν απαιτείται) 
 Τεχνολογία RAID για την αποθήκευση δεδομένων σε πολλαπλούς 

σκληρούς δίσκους με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία. 
 Επίλυση τυχόν τεχνικών ζητημάτων και βελτίωση απόδοσης 
 Δυνατότητα επέκτασης σε μεγαλύτερο πακέτο φιλοξενίας (αν 

απαιτηθεί) 
 

Περίοδος 
Φιλοξενίας 

≥ 5 έτη από την παραλαβή της υπηρεσίας 

 Ο δικτυακός τόπος θα πρέπει να έχει ένα ενδεικτικό όνομα χώρου 
(domain name) με κατάληξη .gr. 

Κατοχύρωση 
Ονόματος Χώρου 
(domain name) 

 Κατοχύρωση Ονόματος Χώρου (domain name) για τουλάχιστο 5 έτη  
Επεξεργασία, 
Διαμόρφωση και 
Καταχώρηση 
Υλικού Ιστοσελίδας  
  

 Καταχώρηση πληροφοριακού υλικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
πράξης (Φωτογραφίες, Video, κ.α) 

 Οι ανανεώσεις θα είναι μικρής έκτασης και δεν περιλαμβάνουν την 
δημιουργία νέου υλικού ή την αντικατάσταση των υφιστάμενων 
ιστοσελίδων με νέες. 

 Οι ανανεώσεις θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα κάθε μήνα κατά 
την περίοδο υλοποίησης της πράξης. Εξαιρέσεις μπορούν να υπάρξουν 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την εγκυρότητα της πληροφόρησης 
των επισκεπτών του δικτυακού τόπου. 

 Η προσθήκη και ανανέωση του φωτογραφικού υλικού 
πραγματοποιείται επίσης σύμφωνα με τα παραπάνω.  
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Η ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να έχει κατάλληλα διαμορφωθεί εντός 
τεσσάρων (4) μηνών  από την έναρξη της (υπο)ενότητας Ε.4.1. «Ανάπτυξη Διαδικτυακού 
Πληροφοριακού Τόπου – Ιστοσελίδας», κατά τα αναφερόμενα στην περιγραφή του 
χρονοδιαγράμματος ενεργειών στην ενότητα 4.«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ» ώστε να είναι εφικτή η εισαγωγή δεδομένων (υλικού προβολής) σε αυτή. Η 
ανάπτυξη, επεξεργασία και εισαγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας θα ανανεώνεται  
σταδιακά κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υποέργων των έργων που εντάσσονται στο 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων».  
 
4.2 Διαδικτυακή Προώθηση του Έργου 
 
Οnline διαφημιστική προβολή, με προβολή της ιστοσελίδας (4.1) μέσα από άλλες 
ιστοσελίδες. Προβολή του portal που θα αναπτυχθεί, σε τουλάχιστον 5 ενημερωτικές 
ιστοσελίδες με διάρκεια της διαφήμισης από 30 έως 45 ημέρες. Η προβολή θα γίνει με χρήση 
ηλεκτρονικής διαφημιστικής πινακίδας (banner) με μορφή αρχείου flash (.swf) ή κινούμενης 
εικόνας (.gif). Τέλος, θα πραγματοποιηθεί οnline διαφημιστική της προβολή μέσα από άλλες 
ιστοσελίδες. Προβολή του portal που θα αναπτυχθεί σε τουλάχιστον 5 ενημερωτικές 
ιστοσελίδες με διάρκεια της διαφήμισης από 30 έως 45 ημέρες. Η προβολή θα γίνει με χρήση 
ηλεκτρονικής διαφημιστικής πινακίδας (banner) με μορφή αρχείου flash (.swf) ή κινούμενης 
εικόνας (.gif).  
Ο  ανάδοχος θα πρέπει να αποστείλει στην αναθέτουσα αρχή, Δ.Χανίων, πίνακα με 
διαθέσιμους Δικτυακούς Τόπους διαφημιστικής προβολής, ώστε να επιλεγούν κάποιοι από 
αυτούς για τη διαδικτυακή προώθηση της ιστοσελίδας (portal),  δυο (2) μήνες πριν από την 
λήξη υλοποίησης της ενέργειας Ε.4.2 «Διαδικτυακή Προώθηση του Έργου» κατά τα 
προβλεπόμενα στην ενότητα 4. «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ».  
 
 
 
 

Χανιά, Αύγουστος 2013 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   
 
 

 
 

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΕ17 Μηχ/κός Παραγωγής & 

Διοίκησης 
 
 

 

Σαλάππα Αθηνά 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΕ17 Μηχ/κός 
Παραγωγής & Διοίκησης 

Παπάς Χριστόφορος 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕ1 Διοικητικών 
 

Φραγκιαδάκης Γιώργος 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕ11 –Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός & 
Τεχνολογίας 
Υπολογιστών 
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3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΟΣΑΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ     

Κωδικός Περιγραφή ενέργειας Ποσότητα 
Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ 
1.1  Σχεδιασμός, Κατασκευή & Τοποθέτηση Μεταλλικών Πινακίδων (Μεγάλων)  2       1.500,00 €  
1.2  Σχεδιασμός, Κατασκευή & Τοποθέτηση Πινακίδων Plexiglass (Μικρών)  8       1.000,00 €  
1.3  Πολυσέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο  1000       2.500,00 €  
1.4  Φωτογραφικό λεύκωμα  1000       2.500,00 €  
1.5  Έκδοση παλαιών χαρτών   1000       2.500,00 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1     10.000,00 €  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Κωδικός Περιγραφή ενέργειας 
Κόστος χωρίς 

ΦΠΑ 
2.1 Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 2.000,00 € 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ 

Κωδικός Αριθμός μέσων Α
ρι

θμ
ός

 μ
έσ

ω
ν/

 Π
οσ

ότ
ητ

α
 

Α
ρι

θμ
ός

 α
να

με
τα

δό
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ω
ν 

α
νά

 η
μέ

ρα
 

Α
ρι

θμ
ός

 η
με

ρώ
ν 

α
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με
τά

δο
ση

/ 
κα

τα
χω

ρή
σε

ω
ν 

Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 

 Παραγωγή και Αναμετάδοση Ραδιοφωνικού Μηνύματος (Σποτ)  
                        Μουσικό ραδιόφωνο  3 5 30       1.250,00 €  

3.1 

 Ενημερωτικό ραδιόφωνο  4 5 30       1.650,00 €  
3.2  Παραγωγή και Αναμετάδοση Τηλεοπτικού Μηνύματος (Σποτ)  2 3 15       9.000,00 €  

 Δημοσιεύσεις στον Τύπο   
 Ημερήσιες εφημερίδες  3  - 2       2.200,00 €  

3.3 

 Εβδομαδιαίες εφημερίδες  1  - 2           600,00 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3     14.700,00 €  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4 Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού τόπου – ιστοσελίδας & Διαδικτυακή Προώθηση Έργου 
 Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού τόπου – ιστοσελίδας  1  -  -       3.500,00 €  

4.1 
 Ανάπτυξη, Επεξεργασία & Εισαγωγή Υλικού Ιστοσελίδας 1 - -      5.000,00€ 

4.2  Διαδικτυακή Προώθηση του Έργου  1  -  -       1.800,00 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 
       

10.300,00€  

Συνολικό Κόστος Έργου (1+2+3+4) χωρίς ΦΠΑ 37.000,00 €  

ΦΠΑ (23%) 8.510,00 €  

Συνολικό Κόστος Έργου (1+2+3+4) με ΦΠΑ  45.510,00 €  
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4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  

Διάρκεια 
Υλοποίησης 
(σε μήνες) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (σε μήνες) 

  Ενέργειες 
  

Περιγραφή - Επιμέρους Ενέργειες 
Υλοποίησης 

  Μήνες 

1ο
ς 

2ο
ς 

3ο
ς 

4ο
ς 

5ο
ς 

6ο
ς 

7ο
ς 

8ο
ς 

9ο
ς 

10
ος

 

11
ος

 

12
ος

 

13
ος

 

14
ος

 

15
ος

 

16
ος

 

Ε.1 Πληροφοριακές Πινακίδες και Εκδόσεις 

Ε.1.1 

Σχεδιασμός, Κατασκευή & 
Τοποθέτηση Μεταλλικών 
Πινακίδων (Μεγάλων) 6                                 

Ε.1.2 

Σχεδιασμός, Κατασκευή & 
Τοποθέτηση Πινακίδων Plexiglass 
(Μικρών)  6                                 

Ε.1.3 Πολυσέλιδο Ενημερωτικό Φυλλάδιο 16                                 

Ε.1.4 Φωτογραφικό Λεύκωμα 6                                 

Ε.1.5 Έκδοση Παλαιών Χαρτών 6                                 
Ε.2 Διοργάνωση Ενημερωτικής Συνάντησης 

Ε.2.1 
Διοργάνωση Ενημερωτικής 
Συνάντησης 2                                 

Ε.3 Σχεδιασμός Οργάνωσης&Υλοποίηση Εκστρατείας Προβολής και Δημοσιότητας στα ΜΜΕ 
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Διάρκεια 
Υλοποίησης 
(σε μήνες) Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης (σε μήνες) 

  Ενέργειες 
  

Περιγραφή - Επιμέρους Ενέργειες 
Υλοποίησης 

  Μήνες 

1ο
ς 

2ο
ς 

3ο
ς 

4ο
ς 

5ο
ς 

6ο
ς 

7ο
ς 

8ο
ς 

9ο
ς 

10
ος

 

11
ος

 

12
ος

 

13
ος

 

14
ος

 

15
ος

 

16
ος

 

Ε.3.1 
Παραγωγή και Αναμετάδοση 
Ραδιοφωνικού Σπότ 6                                 

Ε.3.2 
Παραγωγή και Αναμετάδοση 
Τηλεοπτικού Σπότ 6                                 

Ε.3.3 Δημοσίευση στον Τύπο 3                                 
Ε.4 Ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού τόπου - ιστοσελίδας και διαδικτυακή προώθηση του έργου 

Ανάπτυξη Διαδικτυακού 
Πληροφοριακού Τόπου - 
Ιστοσελίδας 6                                 Ε.4.1  

Ανάπτυξη, Επεξεργασία & 
Εισαγωγή Υλικού Ιστοσελίδας 14                                 

Ε.4.2 Διαδικτυακή Προώθηση του Έργου 3                                 
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5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (ΣΧΕΔΙΟ)  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 
 
 

 


