
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 1019 

(Αριθµός πρακτικού 36) 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα τακτικά µέλη της κ.κ. 

Καραντινό Γεώργιο Αντιδήµαρχο ως Πρόεδρο, Αρχοντάκη - Καλογεράκη Στυλιανή, 

Ανδρεαδάκη Νεκτάριο, Βλαχάκη Γεώργιο, Κασαπάκη Μιχάλη, Κεφαλογιάννη Ιωάννη, Λυγερό 

Ηλία, Μακαρώνα Γρηγόρη και Φακουρέλη Νικολάου τακτικών µελών και Καναβάκη Μαρίας 

αναπληρωµατικού µέλους.   

Απόντων των κ.κ Αγαπάκη ∆ηµήτρη Αντιπροέδρου και Καπετανάκη Μηνά, τακτικών µελών, οι 

οποίοι αν και κλήθηκαν νόµιµα δεν παρευρίσκονται. 

Συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου στις 07-11-2017 ηµέρα Τρίτη 

και ώρα 12.30 µµ. 

Τα µέλη κλήθηκαν νόµιµα µε την υπ΄αριθµ.134519/03-11-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, 

παρούσες είναι και οι γραµµατείς της Επιτροπής υπάλληλοι του ∆ήµου, Σφακιανάκη Μαρία και 

Κουνάλη Κατερίνα. Η Οικονοµική Επιτροπή βρισκόµενη σε νόµιµη απαρτία, άρχισε τη 

συνεδρίαση.- 

 

Θέµα 14º: «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία µε 

τίτλο:  «Παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και µελετών της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηράκλειου». 

 

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής το µε αριθ.πρωτ.132404/31-10-2017 

έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικής & Γραµ. Υποστήριξης του ∆ήµου Ηρακλείου, που έχει ως 

εξής : 

«Ο ∆ήµος Ηρακλείου προτίθεται να αναθέσει την δηµιουργία τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών 

& γραφιστικών παρουσιάσεων και video/3D animation  για τα παρακάτω έργα που θα 

κατασκευάσει:         

 

• Περιβαλλοντική αναβάθµιση πάρκου Γεωργιάδη 

• Βιοκλιµατική αναβάθµιση Πλατείας Ελευθερίας 

• Ανάπλαση ∆ικαιοσύνης, Ιδης, Καλοκαιρινού 

• Ανάπλαση Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

• Περιπατητική διαδροµή τειχών 

• Αποκατάσταση κόλπου ∆ερµατά 

 

Στόχος της υπηρεσίας είναι η παραγωγή τεχνικά & αισθητικά άρτιων παρουσιάσεων, οι οποίες 

θα δίνουν  ζωντανή και ακριβή, κατά τα αρχιτεκτονικά σχέδια, εικόνα του έργου, κατανοητή 

από το ευρύ κοινό. 

 

Γραφιστική παρουσίαση  

Η γραφιστική παρουσίαση θα περιλαµβάνει για κάθε έργο τα εξής: 

 

Παρουσίαση του έργου σε έντυπη µορφή 

Παρουσίαση του έργου σε powerpoint 

Σχεδιασµός newsletter 

Καταχώρηση τύπου 

 

Φωτορεαλιστική παρουσίαση 
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Η φωτορεαλιστική παρουσίαση θα περιλαµβάνει στατικές φωτορεαλιστικές εικόνες (3D 

Renderings) και video (3D animation). Η φωτορεαλιστική παρουσίαση θα περιλαµβάνει, για 

κάθε έργο, τα εξής: 

 

Φωτορεαλιστικές εικόνες 

Ένα σετ από φωτορεαλιστικές εικόνες που θα αποτελείται από 2-6 εικόνες , ανάλογα µε το 

µέγεθος του έργου, υψηλής ανάλυσης (4000pixels οριζόντια ανάλυση), κατάλληλο για 

εκτυπώσεις και brochures. Οι λήψεις θα επιλεγούν έτσι ώστε να καλύπτουν όλους τους χώρους 

και να παρουσιάζεται µία πλήρης εικόνα του έργου  

 

Video (3D animation) 

Το video θα είναι διάρκειας 120sec περίπου, full HD και σε αυτό θα παρουσιάζεται 

τρισδιάστατη µακέτα της πόλης του Ηρακλείου, στην οποία θα σηµειώνονται οι θέσεις των 

έργων ανάπλασης και εστιάζοντας διαδοχικά, κάθε έργο θα παρουσιάζεται σε πλήρη ανάπτυξη. 

 

Το video θα υλοποιείται τµηµατικά σε video clips για κάθε έργο ανάπλασης και στην τελική 

φάση θα γίνει σύνθεση σε ένα ενιαίο video µε µουσική επένδυση στο οποίο θα παρουσιάζονται 

όλα τα έργα. 

 

To βίντεο θα είναι µία κινηµατογραφική, σκηνοθετηµένη περιήγηση στην τρισδιάστατη µακέτα 

του έργου και θα περιλαµβάνει πανοραµικά πλάνα, κοντινές λήψεις σε κτίρια και κατασκευές, 

κινούµενα στοιχεία/οχήµατα και ηχητική/µουσική επένδυση. 

 

Σε όλες τις παρουσιάσεις θα χρησιµοποιηθούν υλικά και υφές φωτογραφικής ποιότητας, 

φυσικός φωτισµός & σκίαση, φωτορεαλιστική βλάστηση και πλήθος διακοσµητικών στοιχείων.  

 

Το τελικό οπτικό/οπτικοακουστικό υλικό θα αναδεικνύει µε τον πλέον άµεσο τρόπο την 

ιδιαιτερότητα, την λειτουργικότητα, την αισθητική και την εµπορική αξία του έργου και στο 

σύνολό του θα αποτελεί ένα  πολύ αποτελεσµατικό εργαλείο παρουσίασης, προώθησης & 

προβολής του. 

 

Η υπηρεσία έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα και στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου για το 

2017 µε ΚΑ 30-6117.008, τίτλο «Παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για την παρουσίαση 

έργων και µελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηράκλειου» και πίστωση 25.000€ 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε να εγκρίνετε τα εξής: 

 

1. Την απ’ ευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν. 

4412/2016 

 

2. Tην ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία µε τίτλο «Παροχή γραφιστικών 

υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και µελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Ηράκλειου» ως εξής: 

 

ΚΑ 2017 Συνολικό κόστος Ανάλωση 2017 Ανάλωση 2018 

30-6117.008 24.800,00 10.000,00 14.800,00 

 

3. Την διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30-6117.008 µε τίτλο 

«Παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και µελετών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηράκλειου» για το οικονοµικό έτος 2017». 

 

Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της Επιτροπής κατά την οποία ο κ. Πρόεδρος 

ΑΔΑ: ΩΘΚΒΩ0Ο-ΞΚΕ



 

πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση της Υπηρεσίας. 

Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε δεκτή από τα µέλη της Επιτροπής, εκτός από τον κ. Λυγερό 

Ηλία ο οποίος διαφωνεί µε τη λήψη της απόφασης αυτής και καταψηφίζει. Στη συνέχεια ο κ. 

Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

1.Το µε αριθµ.πρωτ. 132404/31-10-2017 έγγραφο του Τµήµατος Τεχνικής & Γραµ. 

Υποστήριξης του ∆ήµου Ηρακλείου  

2. Τις µε αρ. Α-1613/2017 ΠΑΥ για την διάθεση της σχετικής πίστωσης. 

3. Τη συζήτηση που έγινε και τις διατάξεις του άρ.72 του Ν.3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΚΑΤΑ    ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει: 

 

1. Την απ’ ευθείας ανάθεση της γενικής υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν. 

4412/2016 

2. Tην ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία µε τίτλο «Παροχή γραφιστικών 

υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και µελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Ηράκλειου» ως εξής: 

ΚΑ 2017 Συνολικό κόστος Ανάλωση 2017 Ανάλωση 2018 

30-6117.008 24.800,00 10.000,00 14.800,00 

 

3. Την διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30-6117.008 µε τίτλο 

«Παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για την παρουσίαση έργων και µελετών της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηράκλειου» για το οικονοµικό έτος 2017».- 

Το µέλος της επιτροπής κ. Λυγερός Ηλίας διαφωνεί µε τη λήψη της απόφασης αυτής και 

καταψηφίζει.- 

΄Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Ο Πρόεδρος                          Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για ∆ηµοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο 09-11-2017 

Η Γραµµατέας 
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