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Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού δαπάνης 
437.160,45 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών 
Επικοινωνίας στο Πλαίσιο της Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης», σύμφωνα με την εξειδίκευση της 
περιφερειακής στρατηγικής της τουριστικής προβολής της Κρήτης και το Πρόγραμμα Δράσεων «Τουριστικό 
Marketing Κρήτης 2012-2015» που καταρτίσθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την 
εξειδίκευση και την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης, 
που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».  
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013» και ειδικότερα του Άξονα προτεραιότητας 7: 
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», ΚΘΠ 57 «Συνδρομή στη Βελτίωση Τουριστικών 
Υπηρεσιών» και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδ. 2013ΕΠ00280110 ως υποέργο 1 
της Πράξης με κωδικό MIS 452010. 
Το Πρόγραμμα Δράσεων «Τουριστικό Marketing Κρήτης 2012-2015» περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που 
διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες: (Α) Ανάπτυξη Περιεχομένου και Εφαρμογών Επικοινωνίας, (Β) Συντονισμένες 
Ενέργειες Marketing, (Γ) Ενέργειες Παρακολούθησης Συντονισμού. 
Κατόπιν τούτων, το παρόν έργο αφορά στην υλοποίηση της παραπάνω κατηγορίας Α. «Ανάπτυξη Περιεχομένου 
και Εφαρμογών Επικοινωνίας» και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: 
Δράση 1: Δημιουργία Οπτικής ταυτότητας και Συστήματος Εφαρμογών του προορισμού Κρήτη  
Δράση 2: Δημιουργία εμπειρικών προϊόντων για τον προορισμό Κρήτη  
Δράση 3: Δημιουργία & Συγκέντρωση βασικού Οπτικού Περιεχομένου Επικοινωνίας 
Δράση 4: Παραγωγή Οπτικού Περιεχομένου Επικοινωνίας 
Δράση 5: Σχεδιασμός Διαφημιστικών Υλικών και Εφαρμογών Ταυτότητας 
Δράση 6: Παραγωγή Διαφημιστικών Υλικών και Εφαρμογών Ταυτότητας 
Δράση 7: Ανάπτυξη συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης, εκπαίδευση 
Μέσω της ανάπτυξης περιεχομένου και εφαρμογών επικοινωνίας επιδιώκεται η δημιουργία μιας νέας, 
ολοκληρωμένης επικοινωνιακής ταυτότητας για την Κρήτη που θα είναι ποιοτική, μοναδική, αυθεντική, θα έχει 
νόημα, θα είναι διαφοροποιημένη, εξελίξιμη και ευέλικτη και κατά συνέπεια θα προσθέτει αξία και θα αυξάνει την 
αναγνωρισιμότητα της Κρήτης, ως επικοινωνιακή οντότητα. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην 
υλοποίηση ενός οράματος που θέλει τη νέα ταυτότητα της Κρήτης να μεταδίδει τον πυρήνα των αξιών που 
χαρακτηρίζουν τον προορισμό, υποστηρίζοντας και προβάλλοντας την επιθυμητή αντίληψη για το νησί. 
 

 

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ  

2007-2013 
 

       
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται στους πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση μεθοδολογίας - προσέγγισης του Έργου, η οποία θα 
περιλαμβάνει προσέγγιση της οπτικής ταυτότητας, της συνολικής ανάπτυξης της ταυτότητας και του δημιουργικού 
για τις επιμέρους δράσεις καθώς και τουλάχιστον δύο (2) υποδειγμάτων εικαστικής και λεκτικής προσέγγισης. 
 
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν 
τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την 
απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: (1) όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (2) Συνεταιρισμοί και (3) Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή 
προσφορά. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 5% του 
δημοπρατούμενου προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ήτοι ευρώ είκοσι μια χιλιάδες οκτακόσια 
πενήντα οκτώ και δύο λεπτά  (21.858,02 €). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με 
όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ένα (1) μήνα μετά, ήτοι επτά (7) μηνών.  
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, Εφόδου 3 και Μάχης 
Κρήτης, TK 713 03, Ηράκλειο Κρήτης, στις 15-10-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές μπορούν να 
αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη) ή μέσω courier στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, στην ως 
άνω διεύθυνση, ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι και τη Δευτέρα, 14-10-2013 και μέχρι ώρας 13:00. Σε 
περίπτωση αποστολής μέσω ΕΛΤΑ ή courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη 
παράδοση της και τη λήψη σχετικού πρωτοκόλλου. Προσφορές οι οποίες κατατίθενται μετά την ως άνω 
ημερομηνία και ώρα κρίνονται ως απαράδεκτες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τα τεύχη και τα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού σε 
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.pta.gr ή από τα γραφεία του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, TK 713 03, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ: 2810 220145, 2810 
302469, Fax: 2810 220138, 2810 264667, e-mail: pta@pta.gr (αρμόδιος υπάλληλος: Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα), 
όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και μέχρι έξι (6) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 
08-10-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 
Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση λήψης του τεύχους και των εγγράφων του 
διαγωνισμού σε επικοινωνία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, προκειμένου να τους αποσταλούν 
τυχόν διευκρινήσεις κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι οποίες παρέχονται εγγράφως σε συνέχεια σχετικού 
αιτήματος προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, TK 713 03, Ηράκλειο 
Κρήτης, φαξ 2810 220138, 2810 264667, email: pta@pta.gr. 

 
Η παρούσα προκήρυξη αποστάλθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στις 21/08/2013, ημέρα Τετάρτη. Την ίδια ημερομηνία, η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην 
ιστοσελίδα www.pta.gr, και αποστέλλεται για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον ελληνικό Τύπο.  
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