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Η Διακιρυξθ αφορά τθ ςιμανςθ & τθ κωδικοποίθςθ των δεκατεςςάρων (14)
ςθμαντικότερων ορειβατικϊν διαδρομϊν του ορεινοφ όγκου του Ολφμπου, των οποίων θ
διαδρομι βρίςκεται εξ’ ολοκλιρου ι/και κατά το μεγαλφτερο τμιμα τθσ, εντόσ των
διοικθτικϊν ορίων τθσ Π.Ε. Πιερίασ. Το φυςικό τθσ αντικείμενο διαιρζκθκε ςε τρία (3)
διακριτά μεταξφ τουσ Τμιματα, όπωσ αυτά αναπτφςςονται και παρουςιάηονται ςτθ
ςυνζχεια:
ΤΜΗΜΑ 1
 θ προμικεια εκατόν τριάντα δφο (132) πινακίδων όλων των κατθγοριϊν που
αναγράφονται ςτο άρκρο 9 «Είδη πινακίδων ςήμανςησ» τθσ αρικ. 151344/165/1801-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει
ςιμερα, όπου χρειάηεται και ςε ολόκλθρο το μικοσ των 14 ορειβατικϊν
διαδρομϊν και
 θ προμικεια διακοςίων ςαράντα δφο (242) πινακίδων/logos, οι οποίεσ κα φζρουν
ειδικά ςφμβολα κωδικοποίθςθσ,
 θ κωδικοποίθςι των ανωτζρω 14 ορειβατικϊν διαδρομϊν, δθλαδι θ
φιλοτζχνθςθ και θ αντιςτοίχιςθ ειδικοφ ςυμβόλου για κάκε μια από τισ ανωτζρω
διαδρομζσ.
ΤΜΗΜΑ 2
 θ μεταφορά υλικϊν τοποκζτθςθσ και ςτφλων
 θ μεταφορά εκατόν τριάντα δφο (132) πινακίδων όλων των κατθγοριϊν που
αναγράφονται ςτο άρκρο 9 «Είδη πινακίδων ςήμανςησ» τθσ αρικ. 151344/165/1801-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει
ςιμερα, όπου χρειάηεται και ςε ολόκλθρο το μικοσ των 14 ορειβατικϊν
διαδρομϊν και
 θ μεταφορά διακοςίων ςαράντα δφο (242) πινακίδων/logos, οι οποίεσ κα φζρουν
ειδικά ςφμβολα κωδικοποίθςθσ,
ΤΜΗΜΑ 3
 θ πλιρθσ τοποκζτθςθ ςτφλων και εκατόν τριάντα δφο (132) πινακίδων όλων των
κατθγοριϊν που αναγράφονται ςτο άρκρο 9 «Είδη πινακίδων ςήμανςησ» τθσ
αρικ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπωσ αυτι
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τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, όπου χρειάηεται και ςε ολόκλθρο το μικοσ των
14 ορειβατικϊν διαδρομϊν και
 θ πλιρθσ τοποκζτθςθ διακοςίων ςαράντα δφο (242) πινακίδων/logos, οι οποίεσ
κα φζρουν ειδικά ςφμβολα κωδικοποίθςθσ.

ΣΜΗΜΑ 1
 1η Φάςη: Καταςκευή των πινακίδων
Όλεσ οι πινακίδεσ (ορκογϊνια πλαίςια) που αποτελοφν και το φυςικό αντικείμενο τθσ
παροφςασ μελζτθσ, κα καταςκευαςτοφν από γαλβανιςμζνο ςίδθρο, το οποίο προκφπτει
από τθ διαδικαςία επιψευδαργφρωςθσ του ςιδιρου, και προςδίδει ςε αυτό πολφ υψθλι
προςταςία από τισ δυςμενείσ ςυνζπειεσ τθσ μακροχρόνιασ ζκκζςισ τουσ ςτισ εξωτερικζσ,
και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ακραίεσ, καιρικζσ ςυνκικεσ, όπωσ π.χ. θ ςκουριά.
Γαλβάνιςμα είναι θ επίςτρωςθ ψευδαργφρου πάνω από τον ςίδθρο. Όπωσ θ απλι
βαφι, ζτςι και το γαλβάνιςμα προςτατεφει τον ςίδθρο από τθ ςκουριά, με τθ διαμόρφωςθ
ενόσ φράγματοσ μεταξφ του χάλυβα και του περιβάλλοντοσ, αλλά θ ουςιϊδθσ διαφορά
είναι ότι το γαλβάνιςμα παρζχει επίςθσ θλεκτροχθμικι προςταςία. Δεδομζνου ότι ο
ψευδάργυροσ είναι θλεκτροχθμικά περιςςότερο ενεργόσ από το ςίδθρο, οξειδϊνεται για
τθν προςταςία του, ωσ εκ τοφτου, ακόμθ και αν μια γαλβανιςμζνθ ςιδερζνια επιφάνεια
είναι γδαρμζνθ μζχρι να αποκαλυφκεί ο χάλυβασ, θ γαλβανιςμζνθ επίςτρωςθ κα εμποδίςει
το χάλυβα από το να οξειδωκεί.
Η ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία επιλζχκθκε για τθν εξαςφάλιςθ τθσ μεγαλφτερθσ
δυνατισ προςταςίασ των πινακίδων, και ςυνεπϊσ τθσ μεγαλφτερθσ διάρκειασ ηωισ του
υλικοφ τουσ, δεδομζνου ότι:
 Θα παραμείνουν εκτεκειμζνεσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε εξωτερικζσ καιρικζσ
ςυνκικεσ, και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (π.χ. ςτα μεγάλα
υψόμετρα του βουνοφ)
 Δεδομζνων των ςθμείων τοποκζτθςισ τουσ, αλλά και του μεγάλου αρικμοφ τουσ, θ,
ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, ςυντιρθςι τουσ, κακίςταται ιδιαίτερα δυςχερισ και
δαπανθρι, ςυνεπϊσ θ μεκοδολογία καταςκευισ τουσ, εςτίαςε ςτθν όςο το δυνατόν
μεγαλφτερθ (αυτό)διατιρθςθ του υλικοφ τουσ, και για τουσ λόγουσ αυτοφσ απορρίφκθκαν
αλλά υλικά, όπωσ π.χ. το ξφλο.
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Τζλοσ, από γαλβανιςμζνο ςίδθρο κα καταςκευαςτοφν και οι πάςςαλοι/ορκοςτάτεσ
των πινακίδων όλων των κατθγοριϊν, κακϊσ και οι αντθρίδεσ ςτιριξθσ αυτϊν, ςτισ
κατθγορίεσ που προβλζπονται.
Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ο πίνακασ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν και των
λεπτομερειϊν καταςκευισ όλων των πινακίδων του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου.
Η πρϊτθ φάςθ ολοκλθρϊνεται με τθν εκτφπωςθ των κεμάτων/ςχεδίων των
πινακίδων (layouts), τα οποία κα επιμελθκοφν, κα επεξεργαςτοφν και κα ςχεδιαςτοφν
γραφιςτικά με ευκφνθ του Αναδόχου, ενϊ το πρωτογενζσ υλικό τουσ (κείμενα, υψόμετρα,
τοπωνφμια, περιβαλλοντικι πλθροφορία κ.α.) κα παραςχεκεί από το αρμόδιο προςωπικό
του Φορζα προσ τον Ανάδοχο, ςε εξειδικευμζνα για τισ εργαςίεσ αυτζσ λογιςμικά (Arc-Gis,
Auto-Cad), και κα δοκοφν ςτον ανάδοχο ςε κατάλλθλθ μορφι αρχείου υψθλισ ανάλυςθσ
(αρχεία .pdf ι αρχεία .tiff ι αρχεία .jpg ι αρχεία .ai ι διανυςματικά αρχεία).
O Ανάδοχοσ κα προβεί ςε ψθφιακι εκτφπωςθ των κεμάτων των πινακίδων, ςε ειδικό
βινφλιο με πλαςτικοποίθςθ, οφτωσ ϊςτε να εξαςφαλιςτεί αφ’ ενόσ θ πολφ καλι ποιότθτα
του παραγόμενου υλικοφ και αφ’ ετζρου θ μζγιςτθ δυνατι διάρκεια ηωισ και
ανκεκτικότθτα ςτισ εξωτερικζσ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ & ΔΙΑΣΑΕΙ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Οι κατθγορίεσ των πινακίδων αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια:
1) Πινακίδεσ Υποδοχισ: με προτεινόμενεσ διαςτάςεισ ≤ 2 m2 (ή εναλλακτικά 1 Χ 2 m)
Στισ πλθροφορίεσ που παρζχουν ςυγκαταλζγονται ςυντεταγμζνεσ, υψομετρικι
μεταφορά (τομι με κλίςεισ), υψόμετρα, επιςθμάνςεισ για το χρόνο τθσ πορείασ, τον βακμό
δυςκολίασ, τα ςθμεία ςτάςθσ, τα ςθμεία ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ, τουσ βαςικοφσ κανόνεσ
ςυμπεριφοράσ, τθν ιδία ευκφνθ του επιςκζπτθ. Στισ πινακίδεσ αυτζσ επιςθμαίνονται
επίςθσ: αυξθμζνοσ κίνδυνοσ/απαγόρευςθ κυκλοφορίασ λόγω π.χ. υψθλισ πικανότθτασ
πυρκαγιάσ, παρουςία άγριων ηϊων και ποιμενικϊν ςκφλων. Τοποκετοφνται ςτθν αφετθρία
και ςτο τζλοσ κάκε διαδρομισ (μονοπατιοφ) προκειμζνου να παρζχουν τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ για το μικοσ ι τθ διάρκεια πορείασ, το υψόμετρο, το βακμό δυςκολίασ, τα
ςθμεία αφετθρίασ (Α) και τζλουσ (Τ) του μονοπατιοφ (τοποκεςίεσ), τισ κζςεισ ςτάκμευςθσ
(αρικμόσ και αποςτάςεισ).
Επιλεγμζνεσ διαςτάςεισ πινακίδων υποδοχισ: 2,00 Χ 1,00 m
Συνολικά τεμάχια πινακίδων υποδοχισ: 8
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2) Πινακίδεσ Κατεφκυνςθσ Ορειβατικϊν/Πεηοπορικϊν μονοπατιϊν: χωρίσ προτεινόμενεσ
διαςτάςεισ.

Οι πινακίδεσ αυτζσ τοποκετοφνται αμφίδρομεσ (διπλισ όψθσ) ςε εμφανι ςθμεία,
κάκετα ωσ προσ τον άξονα πορείασ του μονοπατιοφ ανεξάρτθτα από τθν κατεφκυνςθ που
ζχει ο περιπατθτισ, ςε τζτοιο φψοσ, ϊςτε να διακρίνονται από απόςταςθ. Συνικωσ
επιλζγεται το φψοσ των 1,30 - 1,50 m από το ζδαφοσ χωρίσ αυτό να είναι απόλυτα
δεςμευτικό, δεδομζνου ότι ςε μεγάλεσ κλίςεισ κα πρζπει θ ςιμανςθ να βρίςκεται ςτθν
ευκεία των ματιϊν, για να γίνεται εφκολα αντιλθπτι. Επίςθσ, τοποκετοφνται ανάλογα με το
ανάγλυφο και τθ βλάςτθςθ και ςε κάκε ςθμείο αλλαγισ πορείασ (ςτροφζσ, διακλαδϊςεισ
και διαςταυρϊςεισ).
Όταν το μονοπάτι διαςχίηει πυκνό δάςοσ, οι πινακίδεσ πρζπει να τοποκετοφνται ςε
κοντινζσ αποςτάςεισ, ακόμθ και ανά 20 – 50 m, ϊςτε να προςφζρεται θ βεβαιότθτα ςτον
περιπατθτι ότι δεν κα χακεί, ενϊ ςε ανοιχτά πεδία οι αποςτάςεισ μποροφν να φτάνουν τα
200 - 300m.
Επιλεγμζνεσ διαςτάςεισ πινακίδων κατεφκυνςθσ: 0,25 Χ 0,625 m (διπλισ όψθσ)
Συνολικά τεμάχια πινακίδων κατεφκυνςθσ: 79

3) Πινακίδεσ Θζςθσ: με διαςτάςεισ που δεν ξεπερνοφν αυτζσ των 0,50 Χ 0,70 m ή εναλλακτικά 0,40
m

2

Οι πινακίδεσ αυτζσ κατατοπίηουν τον επιςκζπτθ για το ποφ βρίςκεται.
Τοποκετοφνται ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ ι ςε ςθμεία από όπου αλλάηουν ςθμαντικά τα
χαρακτθριςτικά τθσ διαδρομισ που ακολουκεί, προειδοποιϊντασ τον επιςκζπτθ (αλλαγι
βακμοφ δυςκολίασ, υψομζτρου, βλάςτθςθσ κ.α).
Επιλεγμζνεσ διαςτάςεισ πινακίδων κζςθσ: 0,40 Χ 0,60 m
Συνολικά τεμάχια πινακίδων κζςθσ: 29
4) Πινακίδεσ Επιςιμανςθσ: με προτεινόμενεσ διαςτάςεισ που δεν ξεπερνοφν αυτζσ των 0,50 Χ
2

0,70 m ή εναλλακτικά 0,40 m , ενώ μποροφν επίςησ να είναι τριγωνικζσ, π.χ. ιςόπλευρο όρθιο
τρίγωνο με διάςταςη πλευράσ 30 cm.

Οι πινακίδεσ επιςιμανςθσ ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου. Επιπλζον πρζπει να φζρουν ζντονο χρϊμα (μαφρα γράμματα ςε λευκό φόντο
με ζντονο κόκκινο ι πορτοκαλί πλαίςιο πάχουσ περίπου 3cm ι ςε πορτοκαλί φόντο),
προκειμζνου να γίνονται άμεςα αντιλθπτζσ.
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Ενθμερϊνουν εγκαίρωσ για πικανοφσ κινδφνουσ ςτα ςθμεία προςπζλαςθσ όπωσ
επικίνδυνθ διαδρομι λόγω πικανισ κατολίςκθςθσ ι απότομεσ κλίςεισ, κίνδυνοσ πτϊςθσ
βράχων, κ.α. Τοποκετοφνται ακόμθ και ςε ζκτακτα περιςτατικά ςτθν αρχι και τζλοσ κάκε
διαδρομισ (π.χ. μια καταςτροφι του καταςτρϊματοσ από ζντονεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κ.λπ.).
Επίςθσ υπενκυμίηουν όπου χρειάηεται τουσ κανόνεσ καλισ ςυμπεριφοράσ του
επιςκζπτθ κ.α. Τζλοσ, επιςθμαίνουν τα μονοπάτια Ιδίασ Ευκφνθσ (επιπλζον από τθν
πινακίδα υποδοχισ).
Επιλεγμζνεσ διαςτάςεισ πινακίδων επιςιμανςθσ: 0,40 Χ 0,60 m
Συνολικά τεμάχια πινακίδων επιςιμανςθσ: 9
5) Πινακίδεσ Ενθμζρωςθσ: με προτεινόμενεσ διαςτάςεισ που δεν ξεπερνοφν αυτζσ των 0,50 Χ 0,70
m ή εναλλακτικά 0,40 m

2

Οι πινακίδεσ αυτζσ δίνουν ςτον επιςκζπτθ πλθροφορίεσ για επιλεγμζνα ςτοιχεία
του οικοςυςτιματοσ/περιβάλλοντοσ όπωσ π.χ. φυτά (όνομα ι και φωτογραφία),
πετρϊματα, οικολογία, ιςτορικά και πολιτιςτικά ςτοιχεία. Τοποκετοφνται κατά μικοσ τθσ
διαδρομισ και ςε ςυςχετιςμό με τα ςθμεία ι αντικείμενα ενδιαφζροντοσ.
Επιλεγμζνεσ διαςτάςεισ πινακίδων ενθμζρωςθσ: 0,50 Χ 0,70 m (ςχιματοσ αναλογίου)
Συνολικά τεμάχια πινακίδων ενθμζρωςθσ: 7
6) Πινακίδεσ/Λογότυπα Κωδικοποίθςθσ των Ορειβατικϊν Διαδρομϊν με προτεινόμενεσ
διαςτάςεισ 0,25 Χ 0,25

Οι πινακίδεσ αυτζσ κα φζρουν μόνο κάποιο (ανάλογα φυςικά με το μονοπάτι που
πρόκειται να τοποκετθκοφν) από τα δεκατζςςερα (14) ειδικά ςφμβολα τα οποία αποτελοφν
και το φυςικό αντικείμενο του υποζργου τθσ κφριασ πράξθσ τθσ προμικειασ και τθσ
τοποκζτθςθσ των 132 πινακίδων, δεν εντάςςονται ςε κάποια από τισ ανωτζρω πζντε (5)
κατθγορίεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 9 «Είδη πινακίδων ςήμανςησ» τθσ αρικ.
151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017) Κ.Υ.Α., και ςυνεπϊσ δεν
ακολουκοφν τισ προδιαγραφζσ των τελευταίων, διότι:
i. είναι ιδιαίτερα μικροφ μεγζκουσ, κακϊσ ο ςκοπόσ τθσ τοποκζτθςισ τουσ είναι θ
κωδικοποίθςθ μόνο των ορειβατικϊν διαδρομϊν του Ολφμπου.
ii. Η τοποκζτθςι τουσ επί του εδάφουσ και θ αντίςτοιχθ χρθςιμοποίθςθ των ίδιων
ςυμβόλων ςε όλουσ τουσ τουριςτικοφσ οδθγοφσ, φυλλάδια και χάρτεσ τθσ περιοχισ του
όρουσ Όλυμποσ, κα εξυπθρετιςει κυρίωσ τουριςτικοφσ και αναπτυξιακοφσ ςκοποφσ και
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ςτόχουσ, αλλά κα ςυμβάλλει ςε ςθμαντικό βακμό και ςτο ςωςτό προςανατολιςμό και ςτθν
αςφάλεια των ορειβατϊν και πεηοπόρων
iii. ζχουν τοπικι και εξειδικευμζνθ χριςθ, ιτοι αφοροφν αποκλειςτικά και μόνο ςτισ
ορειβατικζσ διαδρομζσ του Όρουσ Όλυμποσ μθ δυνάμενεσ να χρθςιμοποιθκοφν ςε άλλουσ
ορεινοφσ όγκουσ, και
iv. κα τοποκετοφνται διακριτικά ςε τυχαίεσ κζςεισ, και ςε μζςθ απόςταςθ περίπου
300 m κατά μικοσ τθσ διαδρομισ των ορειβατικϊν διαδρομϊν, οπωςδιποτε όμωσ κοντά
ςτισ διαςταυρϊςεισ, οφτωσ ϊςτε και πζραν των πινακίδων κατεφκυνςθσ, να γνωρίηει ο
ορειβάτθσ/περιπατθτισ αν ςυνεχίηει ςτο ίδιο ι ςε διαφορετικό μονοπάτι.
Επιλεγμζνεσ διαςτάςεισ πινακίδων ενθμζρωςθσ: 0,25 Χ 0,25m
Συνολικά τεμάχια πινακίδων ενθμζρωςθσ: 242
Ο ακριβισ αρικμόσ των πινακίδων που κα τοποκετθκοφν ςε όλεσ τισ ορειβατικζσ
διαδρομζσ που αποτελοφν το φυςικό αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ, προκφπτει από το
άκροιςμα των πινακίδων, οι οποίεσ χρειάηεται να τοποκετθκοφν ςε κάκε ζνα επί μζρουσ
μονοπάτι, προκειμζνου να επιτευχκεί θ πλιρθσ ςιμανςι του (κάλυψθ όλων των
διαςταυρϊςεων με άλλα μονοπάτια, επιςιμανςθ δυνθτικϊν κινδφνων ι ςθμείων/χϊρων
ενδιαφζροντοσ κ.α.).
Δόκθκε ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ περιπτϊςεισ όπου διαςταυρϊνονται οι πορείεσ δφο
ι/και περιςςοτζρων ορειβατικϊν διαδρομϊν τθσ μελζτθσ, οφτωσ ϊςτε:
- αφ’ ενόσ να αποφευχκεί θ πικανότθτα διπλϊν καταγραφϊν και αντιςτοίχωσ διπλϊν
προμθκειϊν πινακίδων, που ενθμερϊνουν τον επιςκζπτθ για το ίδιο ηιτθμα και
- αφ’ ετζρου να αποφευχκεί/μετριαςτεί θ οπτικι ρφπανςθ του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ από τθ παρουςία πολλϊν πινακίδων ςε ςχετικά περιοριςμζνο χϊρο.
Σε κάκε ξεχωριςτό μονοπάτι, προβλζφκθκαν πινακίδεσ όλων των ανωτζρω
κατθγοριϊν, και ςυνεπϊσ, ανάλογα με το μικοσ του, και τισ διαςταυρϊςεισ τθσ διαδρομισ
που ακολουκεί, με άλλεσ ορειβατικζσ διαδρομζσ, και τα ςθμεία τθσ διαδρομισ του που
παρουςιάηουν ξεχωριςτό ιςτορικό, μυκολογικό και περιβαλλοντικό ενδιαφζρον, και τα
οποία πρζπει να αναδειχκοφν, ϊςτε να γίνουν γνωςτά ςε (πολφ) ευρφτερθ μάηα
επιςκεπτϊν.
Στον πίνακα που ακολουκεί καταγράφεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ πινακίδων ανά
κατθγορία, που κα τοποκετθκεί ςε κάκε μια (από τισ δεκατζςςερισ) ορειβατικι διαδρομι,
και οι οποίεσ αποτελοφν το φυςικό αντικείμενο τθσ παροφςασ πράξθσ.
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Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ – ΑΝΣΙΣΟΙΧΗΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΜΒΟΛΟΤ
Η κωδικοποίθςθ των ορειβατικϊν διαδρομϊν, ιτοι θ αντιςτοίχιςθ ενόσ μοναδικοφ
ειδικοφ ςυμβόλου για κακεμία από αυτζσ, κα αποτελεί ζνα εν δυνάμει ςιμα κατατεκζν για
κάκε μονοπάτι και εφεξισ κα απεικονίηεται, ςε κάκε χάρτθ του Ολφμπου που αποτυπϊνει
τισ ορειβατικζσ διαδρομζσ.
Η επιλογι του ειδικοφ αυτοφ ςυμβόλου για κάκε μια ορειβατικι διαδρομι, γίνεται
λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςθμαντικότερα και τα πιο ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που
ςυναντϊνται ςε αυτζσ, και αφοροφν:
 Μυκολογικά ςτοιχεία
 Στοιχεία τθσ πανίδασ
 Στοιχεία τθσ χλωρίδασ
 Ιςτορικά ςτοιχεία και πρόςωπα
 οποιοδιποτε άλλο ειδικό και ςπουδαίο χαρακτθριςτικό, το οποίο δεν
ςυγκαταλζγεται ςτισ ανωτζρω κατθγορίεσ, και χαρακτθρίηει απόλυτα τθ ςυγκεκριμζνθ
διαδρομι, ι/και παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τουσ επιςκζπτεσ.
Η κωδικοποίθςθ (αντιςτοίχιςθ ειδικοφ ςυμβόλου) των δεκατεςςάρων (14)
ςθμαντικότερων ορειβατικϊν διαδρομϊν (μονοπατιϊν) που αναπτφςςονται εντόσ των
ορίων τθσ Προςτατευόμενθσ Περιοχισ του Εκνικοφ Πάρκου Ολφμπου και των διοικθτικϊν
ορίων τθσ Π.Ε. Πιερίασ, κα αποτελεί ζνα εν δυνάμει ςιμα κατατεκζν για κάκε μονοπάτι και
εφεξισ κα απεικονίηεται, ςε κάκε χάρτθ του Ολφμπου που αποτυπϊνει ορειβατικζσ
διαδρομζσ, αλλά και κα απεικονίηεται ςε ειδικοφ τφπου πινακίδεσ (logos), εμπεπθγμζνεσ
ανά οριςμζνθ απόςταςθ, κατά μικοσ κάκε διαδρομισ, τθν οποία και κα υποδεικνφουν.
Επίςθσ, τα ειδικά αυτά ςφμβολα, κα μποροφν να απεικονιςτοφν/παρουςιαςτοφν ςε:
• Ενθμερωτικά φυλλάδια και οδθγοφσ μονοπατιϊν
• Ανάρτθςθ πλθροφοριϊν ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα Διαχείριςθσ Ε.Δ.Ο., ι/και ςε
ιςτοςελίδεσ ςχετικζσ με τθ περιοχι του Ολφμπου
• Παρουςιάςεισ ςε μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (π.χ. εφθμερίδεσ ζντυπεσ &
θλεκτρονικζσ)
• Δράςεισ ενθμζρωςθσ& ευαιςκθτοποίθςθσ (ςχολεία, οργανωμζνεσ ομάδεσ κ.ά.).
Το υποζργο τθσ φιλοτζχνθςθσ των δεκατεςςάρων (14) ειδικϊν ςυμβόλων, που
αντιςτοιχοφν ςε κάκε μια ορειβατικι διαδρομι του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ, διακρίνεται ςε μια αυτοτελι φάςθ, αυτι τθσ φιλοτζχνθςθσ και
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οριςτικοποίθςθσ των ειδικϊν ςυμβόλων, θ οποία πρζπει να ολοκλθρωκεί πριν τθν
ολοκλιρωςθ τθσ 1θσ φάςθσ τθσ κφριασ Πράξθσ, ιτοι πριν τθν ψθφιακι εκτφπωςθ των
κεμάτων (layouts) των πινακίδων, οφτωσ ϊςτε τα ειδικά ςφμβολα των δεκατεςςάρων
μονοπατιϊν, να ενςωματωκοφν ςε αυτά.
Τα ειδικά αυτά ςφμβολα, κα φιλοτεχνθκοφν από εξειδικευμζνο ςε παρόμοιεσ
εργαςίεσ, γραφίςτα, με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ και ςτάδια εργαςιϊν, τα οποία
αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια:


Επεξεργαςία φωτογραφικοφ υλικοφ για τθν δθμιουργία των λογοτφπων



Δθμιουργία 3 προτάςεων και ςυηιτθςθ για τθν τελικι μορφι του φφουσ των
Λογοτφπων



Δυνατότθτα ςχεδιαςτικϊν και χρωματικϊν αλλαγϊν (μζχρι 3 φορζσ)



Συμφϊνωσ με τθν τελικι επιλογι γραφιςτικοφ ςτυλ γίνεται θ δθμιουργία 14
Λογοτφπων για το κάκε μονοπάτι



Χρωματικι κωδικοποίθςθ Pantone και CMYK



Παράδοςθ ςχεδίων ςε κατάλλθλθ και αποδεκτι θλεκτρονικι μορφι



Παράδοςθ αρχείων ζτοιμα προσ εκτφπωςθ.

Συγκεκριμζνα, τα αρχεία που κα παραδοκοφν κα ζχουν κάποια από τισ εξισ μορφζσ:
.ai ι/και
.tiff ι/και
.jpeg ι/και
PDF HD ι/και
PDF Low Definition, ( π.χ. για χριςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ) ι
Open PDF
και ςυνοδά αρχεία αυτϊν (fonts, vectorial logos κ.α.)
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ΣΜΗΜΑ 2 & TMHMA 3
Α. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΑ ΗΜΕΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ
 2η Φάςη: Μεταφορά των πινακίδων από τον τόπο καταςκευήσ τουσ, ςτην ζδρα του
Φορζα Διαχείριςησ Εθνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου
Μετά τθ πλιρθ καταςκευι και τον γαλβανιςμό των κυρίωσ πλαιςίων των πινακίδων,
των παςςάλων/ορκοςτατϊν και των αντθρίδων ςτιριξθσ αυτϊν, και χωρίσ φυςικά να ζχει
γίνει θ ςυναρμογι αυτϊν, τα ανωτζρω υλικά, κακϊσ και τα υλικά ςφνδεςθσ (βίδεσ, καρφιά,
ειδικά εξαρτιματα, κατςαβίδια κ.α.) και πάκτωςθσ (τςιμζντο, χαλίκι, νερό), μεταφζρονται
με κατάλλθλα μζςα (π.χ. φορτθγά αυτοκίνθτα) ςτθν διοικθτικι ζδρα του Φορζα, ςτο Κζντρο
Πλθροφόρθςθσ Επιςκεπτϊν του Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, όπου και φυλάςςονται
προςωρινά.
 3η Φάςη: Μεταφορά των πινακίδων από την ζδρα του Φορζα Διαχείριςησ Εθνικοφ
Δρυμοφ Ολφμπου, ςτα ςημεία τοποθζτηςήσ τουσ, και πλήρησ τοποθζτηςη αυτών
Ο Ανάδοχοσ τθσ προμικειασ μεταφζρει τμθματικά τισ πινακίδεσ (τα τελικά υλικά αυτών)
που πρόκειται να τοποκετθκοφν:
 ςε ςυνεννόθςθ/ςυνεργαςία με τουσ αγωγιάτεσ (επαγγελματίεσ που κάνουν μεταφορζσ
φορτίων και ανκρϊπων με ηϊα π.χ. μουλάρια, άλογα κ.α.), οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται
ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, ιτοι ςτισ περιοχζσ Λιτοχϊρου &
Δίου – Βροντοφσ, ι
 με κάκε άλλο πρόςφορο γι’ αυτόν τρόπο
και ανάλογα:
 με τον αρικμό των πινακίδων που προβλζπονται για τθ ςυγκεκριμζνθ ορειβατικι διαδρομι,
και
 τον αρικμό των διακζςιμων ηϊων, για τθ μεταφορά των υλικϊν
 τον κατάλλθλο όγκο/βάροσ που πρζπει να διακζτουν τα υλικά, οφτωσ να μεταφερκοφν με
αςφάλεια
Ο ανωτζρω 1οσ τρόποσ μεταφοράσ πινακίδων και υλικών, ιτοι θ ςυνεννόθςθ/ςυνεργαςία
με τουσ ιδιοκτιτεσ ηώων μεταφοράσ, κα πρζπει να λάβει επίςθμθ μορφι, υπό τθν ζννοια:
- τθσ υπεργολαβίασ μεταξφ Αναδόχου και των αγωγιατών και
- τθσ υπαγωγισ των τελευταίων ςτουσ όρουσ και τισ υποχρεώςεισ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ που κα ςυναφκεί, με ευκφνθ του Αναδόχου

