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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής 
Πληροφόρησης και Προβολής ∆ήµου 
Χερσονήσου
Προϋπολογισµός: 113.325,59 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: LEADER

                             ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ

Έγγραφο ∆ήµου-Φορέα:
Έργο: Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης 

και Προβολής ∆ήµου Χερσονήσου
Κωδ. Προϋπ/σµού:

Περιγραφή:
Η ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής ∆ήµου Χερσονήσου 
πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών και τουριστών επισκεπτών και να αποτελέσει 
έναν νέο πόλο επισκεψιµότητας καθώς ο διαδραστικός χαρακτήρας του θα είναι ιδιαίτερα 
ελκυστικός προς όλο το κοινό ανεξαιρέτως. 
Στα πλαίσια του έργου «Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής ∆ήµου 
Χερσονήσου» και για τη ορθή λειτουργία του, απαιτείται η βελτίωση του χώρου, όπου θα 
στεγαστεί το Κέντρο, η προµήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου και κατάλληλου 
εξοπλισµού για την υποστήριξη και λειτουργία του διαδραστικού λογισµικού και η 
προµήθεια και εγκατάσταση λογισµικού για την ψηφιακή διαδραστική πληροφόρηση και 

προβολή του ∆ήµου Χερσονήσου και της Κρήτης.Το Κέντρο θα στεγαστεί σε αίθουσα, 
υφιστάµενου δηµοτικού κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στην συµβολή των οδών Ν.Νεάρχου και 
Αγ.Παρασκευής στο Λιµένα Χερσονήσου.

1) Εργασίες

Η βελτίωση του χώρου, περιλαµβάνει τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές παρεµβάσεις και  
συγκεκριµένα προβλέπονται οι εξής εργασίες: 
Εξωτερικές παρεµβάσεις
Προβλέπεται η καθαίρεση επιχρισµάτων στο περιµετρικό τοιχείο του κτιρίου, τα οποία 
παρουσιάζουν έντονες βλάβες (ρηγµατώσεις, αποσαρθρώσεις κλπ.), η καθαίρεση 
πλακοστρώσεων από µάρµαρο στην κλίµακα της εισόδου και η καθαίρεση ενός κουφώµατος  
από αλουµίνιο. Τα προϊόντα των καθαιρέσεων θα µεταφερθούν σε θέση που θα υποδειχθεί 
από την Υπηρεσία.
Στο τοιχείο που θα αποκαλυφθεί, προβλέπεται η επάλειψη µε στεγανωτικές επιστρώσεις από 
τσιµεντοειδή υλικά και η εκ νέου επίχρισή του µε επίχρισµα τριπτό-τριβιδιστό, ενισχυµένο 
µε πρόσµικτο βελτιωτικό υγρό, το οποίο θα παρέχει προστασία από ενδεχόµενη διάβρωση 
λόγω υγρασίας.
Προβλέπεται επίσης η κατασκευή πεζοδροµίου από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20, µε πρόχυτο κράσπεδο και επίστρωση από πλάκες τσιµέντου, πλάτους 
περίπου 60εκ, στην κύρια όψη της αίθουσας.
Η υφιστάµενη εξωτερική κλίµακα θα επιστρωθεί εκ νέου µε σκληρό µάρµαρο (σύµφωνα µε 
τα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης), το οποίο θα αδροποιηθεί, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η απαιτούµενη αντιολισθηρότητα. 
Τέλος προβλέπεται ο χρωµατισµός των εξωτερικών επιφανειών τµήµατος του κτιρίου µε 
χρώµατα ακρυλικά καθώς και η τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής πληροφόρησης.
Εσωτερικές παρεµβάσεις 
Το κούφωµα που θα καθαιρεθεί, θα αντικατασταθεί από νέο κούφωµα αλουµινίου, σταθερό, 
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ενιαίο, χρώµατος οµοίου µε τα υφιστάµενα κουφώµατα. 
Οι υαλοπίνακες των εξωτερικών κουφωµάτων της αίθουσας (εντός των οποίων έχει 
εγκλωβιστεί υγρασία) θα αντικατασταθούν µε διπλούς, ηχοµονωτικούς, ανακλαστικούς 
υαλοπίνακες. Στα εξωτερικά κουφώµατα θα τοποθετούν εσωτερικά πετάσµατα 
ηλιοπροστασίας, τύπου ρόλλερ ενώ προβλέπεται και η αντικατάσταση φθαρµένων πλακών 
ορυκτών ινών, στην υφιστάµενη ψευδοροφή της αίθουσας, που παρουσιάζουν φθορές .
Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 16.499,99€ 
συµπεριλαµβανοµένης της πρόβλεψης αναθεώρησης και του ΦΠΑ.

    2)  Προµήθεια εξοπλισµού

Θα γίνει προµήθεια του παρακάτω εξοπλισµού:

1 Σταθµός Εργασίας τύπου 1 Η/Υ desktop

2 Σταθµός Εργασίας τύπου 2 Η/Υ desktop

3 Video Projector τύπου 1

4 Video Projector τύπου 2

5 Οθόνη Αφής 55" (6+ σηµείων)

6 Οθόνη Αφής 42" 6+ σηµείων

7 Οθόνη 60"  ή µεγαλύτερη 

8 Οθόνη Αφής 42" 2+ σηµείων

9 Οθόνη Αφής 26"

10 Οθόνη Αφής 17"

11 Οθόνη Αφής 55" (∆ύο σηµείων)

12 Μεµβράνη Οπίσθιας Προβολής 2,40 x 1,24

13
Περιφερειακή Συσκευή τύπου 1 Video Camera ειδικού 
τύπου υψηλής ανάλυσης

14 Περιφερειακή Συσκευή τύπου 2 UPS

15 Περιφερειακή Συσκευή τύπου 3 Αισθητήρας Κίνησης

16 Περιφερειακή Συσκευή τύπου 4 Wireless Access Points

17 Περιφερειακή Συσκευή τύπου 5 Ethernet Switch

    3)  Προµήθεια λογισµικού

Θα γίνει προµήθεια του παρακάτω λογισµικού:

1 Πολύτροπος Χάρτης

2 ∆ιαδραστικός τοίχος

3
∆ιαδραστική στήλη 
ανακοινώσεων

4 Τραπέζι παιχνιδιών

5 Media Gallery

6 Προβολή ενηµέρωσης

7 Περιδέξιον

8 Πανόπτης

9 Infocloud

10 Mosaic

4)  Προµήθεια επίπλων

Για τη ορθή λειτουργία του Κέντρου πληροφόρησης απαιτείται η προµήθεια των παρακάτω 
επίπλων:

Α/ Είδος Τεµάχια
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1  Ρεσέψιον µε γκισέ 1

2 Τροχήλατη συρταροθήκη 1

3 Τροχήλατο κάθισµα µε 
µπράτσα

1

4 Πολυθρονάκι διαστάσεων 
τουλάχιστον 0,60 Χ 0,55 εκ. µε 
επένδυση δερµατίνης

1

5 Πολυθρονάκι διαστάσεων 
τουλάχιστον 0,70 Χ 0,65 εκ. µε 
επένδυση δερµατίνης

1

Η δηµιουργία του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης του ∆ήµου Χερσονήσου έχει στόχο 
την εκπλήρωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών, για την ποιοτική 
τουριστική πληροφόρηση των πολιτών και των τουριστών επισκεπτών καθώς και για την  
προβολή των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του ∆ήµου Χερσονήσου και της Κρήτη

                                           
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Λ. Χερσονήσου 09/12/2013
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νικόλαος Βασιλάκης

Λ. Χερσονήσου  09/12/2013
Οι Συντάξαντες

Σακκούδης Αθανάσιος

                                        
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μαρία Πιταρίδη
  πολιτικός µηχανικός

Ιατρούδη Βασιλεία


