
 

     
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 
 

 

Σύλλογορ Φίλων Αλεξάνδπος ΦΗΓΟΣ 
Cities in Balance  
         22 Οθησβξίνπ 2021 

 

«Ο Αλέξανδπορ Φοπά την Πανοπλία τος» 

Αλνηθηόο δηαγσληζκόο ηδεώλ ζρεδηαζκνύ 

ζηνηρείσλ ζήκαλζεο θαη αζηηθνύ εμνπιηζκνύ     

γηα ηνπο ππαίζξηνπο θνηλνρξήζηνπο ρώξνπο ησλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ 

Αιεμάλδξνπ Λεπθάδαο.  

 

 
ΔΡΩΣΗΔΙ & ΑΠΑΝΣΗΔΙ 

 

ΔΡ. 1. 

- ηα κεγάια ζηνηρεία Α1 ν θάζε έλαο απ΄ηνπο 2 νηθηζκνύο ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθό ηνπ ιηγόηππν ή ζα 

ππάξρεη έλα θνηλό; 

- Σν βαζηθό ινγόηππν ηνπ νηθηζκνύ ζηα ζηνηρεία Α1 θαη Α2 πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ζε δύν εθδόζεηο: ε κία 

γηα ηνλ νηθηζκό Αιέμαλδξν θαη ε άιιε γηα ηα Κνιπβάηα; 

 

ΑΠ.  

Σν ινγόηππν ζα είλαη έλα (1). Θα είλαη ην έλα θαη κνλαδηθό ινγόηππν γηα όινπο ηνπο νηθηζκνύο 

ηνπ Αιεμάλδξνπ. Θα είλαη ην «ζήκα» ηνπ Αιεμάλδξνπ Λεπθάδαο.  

 

 

ΔΡ. 2.  

- Σν θείκελν ή νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα πεξηέρνληαη ζηα κεγάια ζηνηρεία Α1 (ηζηνξία, παξόλ, 

ζεκαζία αξρηηεθηνληθνύ πεξηβάιινληνο...θηι) ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηε ζρεδηαζηηθή πξόηαζε θαη αλ λαη, 

κπνξείηε λα καο δώζεηε έλα ελδεηθηηθό θείκελν;  Ή ν ρώξνο ηνπ θεηκέλνπ κέλεη θελόο; 

- ηα κεγάια ζηνηρεία Α1 νη θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη νη όξνη δόκεζεο ζα απνηεινύληαη από ζύκβνια ή 

θαη ιέμεηο ή κεγαιύηεξεο πιεξνθνξίεο θαη αλ λαη, πνηέο; 

 

ΑΠ.  
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Σα θείκελα δελ είλαη απαηηνύκελα. Οη δηαγσληδόκελνη/λεο κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ ελδεηθηηθό 

θείκελν ή λα αθήζνπλ ηνλ ρώξν ηνπ θεηκέλνπ θελό. Δλδεηθηηθή πεγή γηα ελδερόκελα θείκελα είλαη 

ην δηάηαγκα ραξαθηεξηζκνύ ησλ νηθηζκώλ ΦΔΚ 611 Γ 28-09-2020 πνπ πεξηιακβάλεηαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Δθόζνλ νη δηαγσληδόκελνη επηιέμνπλ λα ζρεδηάδνπλ επί ησλ κεγάισλ ζηνηρείσλ  Α1 γξαπηό 

κήλπκα θαλόλσλ θαη όξσλ, απηό κπνξεί λα είλαη ζύκβνια ή θαη ιέμεηο θαηά ηελ θξίζε ηνπο.  

 

ΔΡ. 3.  

- ην ζηνηρείν Α2.1 ζα ππάξρνπλ 2 εθδνρέο; Μηα αμηόινγνπ θηηξίνπ θαη κηα κλεκείνπ; 

- ην ζηνηρείν Α2.2 ζα ππάξρνπλ επίζεο 2 εθδνρέο; Μηα θπζηνιαηξηθήο δηαδξνκήο  θαη κηα πνιηηηζηηθήο; 

- Η εθαξκνγή ηνπ ζηνηρείνπ Α2.3 δελ είλαη ζαθήο. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ζηε ρξήζε ηωλ ζηνηρείωλ Α2.2 

θαη Α2.3; Ιζωο Α2.2 είλαη γηα ηνπο πεδνύο θαη Α2.3 είλαη γηα ηνπο νδεγνύο; 

- ην ζηνηρείν Α2.3 ζα πεξηέρεηαη ε νλνκαζία ηνπ νηθηζκνύ "ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ" ή όρη; Η δηάζηαζε πάληωο 

(0,2 x 0,2 κ ) δελ επλνεί γηα ηε ρξήζε ιέμεο θαη ελδερνκέλωο λα κελ είλαη επαλάγλωζηε ζηηο απνζηάζεηο 

απ' όπνπ ζα πξέπεη λα είλαη νξαηή ζην νδηθό δίθηπν. 

-  ε πνηα κέγηζηε απόζηαζε (ζε κέηξα) πξέπεη λα είλαη επαλάγλωζηα ηα πξνβαιιόκελα ζηνηρεία Α1, 

Α2.1, Α2.2 θαη Α2.3; 

 

ΑΠ. 

Σν ζηνηρείν Α2.1 είλαη έλα (1) γηα θάζε ρξήζε ζήκαλζεο ηνπνζήκνπ εληόο ησλ νηθηζκώλ  (θηηξίνπ, 

κλεκείνπ θηι). Μλεκεία, θηίξηα θιπ ζεκαίλνληαη όια κε ην ίδην ζηνηρείν Α2.1. Αληίζηνηρα θαη ην 

Α2.2 ζα είλαη έλα (1) γηα ρξήζε πεξηπαηεηηθήο δηαδξνκήο θπζηνιαηξηθήο ή πνιηηηζηηθήο θαη ζα 

ηνπνζεηεζεί θπξίσο εθηόο ησλ νηθηζκώλ ζε κνλνπάηηα θαη δηαδξνκέο.  

Υώξνο ζηα ζηνηρεία Α2.1 θαη Α.2 γηα εμεηδηθεπκέλε πιεξνθνξία πεξί ηνπ εθάζηνηε ηνπνζήκνπ 

(θηηξίνπ, κλεκείνπ, κνλνπαηηνύ θηι) κπνξεί λα δηαηεζεί είηε ζηελ ελζσκαησκέλε επηθάλεηα 

ελδεηθηηθνύ κεγέζνπο 0,04 κ2 (πρ 0,2Υ0,2κ)  αλ απηή ππάξρεη, είηε κε ηελ δπλαηόηεηα 

επηζύλαςεο επί ησλ ζηνηρείσλ Α2.1 θαη Α2.2 απνζπώκελεο κηθξήο πηλαθίδαο πνπ ζα θέξεη ην 

εηδηθό θείκελν πιεξνθόξεζεο. Δπηινγέο ηέηνηνπ ηύπνπ αλήθνπλ ζηελ θξίζε ησλ δηαγσληδόκελσλ.  

ε θάζε πεξίπησζε ην ζηνηρείν Α2.2 πξννξίδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε κνλνπάηη θίλεζεο πεδώλ θαη 

όρη ζε δξόκν απηνθηλήησλ εθηόο αλ απηόο πεξηέρεη ηκήκα πεξηπαηεηηθήο δηαδξνκήο. 

Σν ζηνηρείν Α2.3 πξννξίδεηαη γηα νδνύο θίλεζεο νρεκάησλ, εζληθέο, επαξρηαθέο ή ηνπηθέο. 

Απνζηνιή ηνπ είλαη λα ιεηηνπξγήζεη σο νδνδείθηεο γηα ηα νρήκαηα. Σν ζηνηρείν Α2.3 δείρλεη 

ζηνπο επηζθέπηεο όηη βξίζθνληαη ζε δξόκν πνπ νδεγεί ζηνλ Αιέμαλδξν θαη θαηεπζύλεη όζνπο ηνλ 
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αλαδεηνύλ ηαμηδεύνληαο κε όρεκα ζην νδηθό δίθηπν ηεο Λεπθάδαο. Δπνκέλσο  πξέπεη λα έρεη 

θαηάιιειε κνξθή ώζηε λα είλαη δηαθξηηό από θηλνύκελν όρεκα.  

Σν ζηνηρείν Α2.3 δελ ζα είλαη νδηθή πηλαθίδα κε ηελ ιέμε «Αιέμαλδξνο». Ο δηαγσληζκόο δελ έρεη 

ζθνπό λα ππνθαηαζηήζεη ηελ νδηθή ζήκαλζε ηνπ λεζηνύ. Δπνκέλσο ην Α2.3 δελ θαηαζθεπάδεηαη 

γηα λα θέξεη επαλάγλσζηε από καθξηά ηελ επηγξαθή «Αιέμαλδξνο».  

Σν αλαθεξόκελν ζηελ Πξνθήξπμε κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο κελύκαηνο 0,04 κ2 (πρ 0,2Υ0,2κ)  γηα 

ηα ζηνηρεία Α2 είλαη ελδεηθηηθό θαη ζε θακηά πεξίπησζε δεζκεπηηθό. Οη δηαγσληδόκελνη είλαη 

ειεύζεξνη λα πξνηείλνπλ νπνηνδήπνηε ζρήκα γηα απηή ηελ επηθάλεηα ή αθόκε θαη λα ηελ 

παξαιείςνπλ.  

Σν κεγάιν ζηνηρείν Α1 ζα πξέπεη λα δείρλεη από καθξηά όηη απνηειεί πεγή πιεξνθόξεζεο (πρ 

πηλαθίδα πξνο αλάγλσζε). Ωζηόζν απεπζύλεηαη ζε πεδνύο πνπ ζηέθνληαη θνληά ηνπ γηα λα 

ιάβνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ηνπο παξέρεη.  

Σα κηθξά ζηνηρεία Α2 πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ κέζσ ηεο κνξθήο ηνπο από κέζε θαη καθξηλή 

απόζηαζε (κέγηζηε απόζηαζε ιίγσλ δεθάδσλ κέηξσλ). Η ελδερόκελε εηδηθή πιεξνθνξία πνπ 

κπνξεί λα εκπεξηέρνπλ (θείκελα πιεξνθνξηαθά γηα ην εθάζηνηε ηνπόζεκν) ζα είλαη αλαγλώζηκε 

κόλν από θνληά.  

 

  

ΔΡ. 4 

- ην ζηνηρείν Β1 πνηά είλαη ηα βαζηθά ηερληθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ, εθηόο από ην θξεάηην 

ηξνθνδνζίαο; 

- ε πόζεο ζέζεηο πξέπεη λα ππνινγηζηεί ην Καζηζηηθό (Β3); 

 

ΑΠ.  

Από ηνπο δηαγσληδόκελνπο δεηείηαη ην θπξίσο ζηέιερνο ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο (Β1) θαζώο θαη 

ε πξόβιεςε έληαμεο ηνπ θνπηηνύ ειεθηξηθήο παξνρήο. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ θσηηζηηθνύ 

ζώκαηνο (ζηαηηθή ζπκπεξηθνξά, αληνρή, αγθπξώζεηο ζην έδαθνο θηι) εμαξηώληαη από ηε δνκή 

θαη ην πιηθό πνπ ζα επηιέμεη ν/ε δηαγσληδόκελνο/λε. Η ειεθηξηθή παξνρή είλαη δεδνκέλε από ην 

δεκνηηθό δίθηπν. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ιακπηήξεο LED. Φσηηζηηθή κειέηε δελ απαηηείηαη.  

Γηα ην θαζηζηηθό (Β3) δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο. Οη 

δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ην ζηνηρείν κε θξηηήξην ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπ ζηελ 

θιίκαθα θαη ην πεξηβάιινλ ησλ δεκνζίσλ ρώξσλ ησλ νηθηζκώλ. Σν ζηνηρείν Β3 ζα ζρεδηαζηεί γηα 

επαλαιακβαλόκελε ηνπνζέηεζε.  
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ΔΡ. 5 

- ηηο 3 πηλαθίδεο, κπνξνύλ λα πεξηέρνληαη θωηνγξαθίεο από ηα πξνηεηλόκελα πιηθά; 

- ηελ 3ε πηλαθίδα, κπνξνύλ ηα ζρέδηα έληαμεο ηωλ πξνηεηλόκελωλ ζηνηρείωλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλα πάλω 

ζε πξαγκαηηθέο θωηνγξαθίεο ηωλ νηθηζκώλ; 

- Δπηηξέπνληαη ζηα πξναηξεηηθά ζρέδηα ή ηελ έθζεζε θάπνηεο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πιηθώλ, ζαλ κηα 

δεύηεξε επηινγή πάλω ζην ίδην ζρέδην (γηα κηθξόηεξν θόζηνο θαηαζθεπήο γηα παξάδεηγκα) ή ζεωξείηαη 

δεύηεξε πξόηαζε; 

 

ΑΠ.  

ύκθσλα κε ηελ Πξνθήξπμε θάζε πηλαθίδα ζα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ζηνηρεία (ηα νπνία ζα είλαη 

ζρέδηα καύξεο κειάλεο ζε ιεπθό ραξηί) θαη  πξναηξεηηθέο παξαζηάζεηο ησλ πξνηεηλόκελσλ 

ζηνηρείσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη έγρξσκεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο ησλ πιηθώλ 

θηι.  

Γηα ηελ 3
ε
 πηλαθίδα νη δηαγσληδόκελνη/λεο  κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξαγκαηηθέο 

θσηνγξαθίεο ησλ νηθηζκώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζρεδίσλ ησλ πξνηεηλόκελσλ ζηνηρείσλ. Οη 

δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο πνπ ηνπο παξέρνληαη ή δηθέο 

ηνπο.   

Οη δηαγσληδόκελνη κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθά πιηθά γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζρεδηάζνπλ 

γηα ην ίδην ζρέδην. Ωζηόζν θάζε πξνηεηλόκελν ζηνηρείν πξέπεη λα είλαη κνλαδηθό.  

 

 

 

CiBA 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ  


