
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την επιλογή αναδόχου, βάσει του ΠΔ 28/80, με κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονομικά συμφερότερη προσφορά με τίτλο «Δημιουργία και εκτύπωση 

επικοινωνιακού υλικού τουριστικής προβολής Δήμου Ηρακλείου (folder, dvd, 

banner, αυτοκόλλητων εκτυπώσεων, καρτών)» προϋπολογισμού 6.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, προχωρά στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου βάσει του ΠΔ 28/80, με 
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δημιουργία και 
εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού τουριστικής προβολής Δήμου Ηρακλείου (folder, dvd, 
banner, αυτοκόλλητων εκτυπώσεων, καρτών)» προϋπολογισμού 6.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης:  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να παραδώσει στον Εργοδότη τα κάτωθι: 
Α/Α Είδος Τεμάχια 

Α δημιουργία μακέτας και εκτύπωση χάρτινου folder διαστάσεων 
45,50cm*56,00 cm σε χαρτί λευκό illustrasion 350 γρ (με 
κοπτικό όπως το επισυναπτόμενο αρχείο) τετραχρωμία με τοπικό 
UV. To κάθε folder θα φέρει αυτοκόλλητο υποδοχής DVD 

4000 

Β1 δημιουργία μακέτας και ανάπαραγωγή dvd με video που έχουμε 

παράγει ως Δήμος Ηρακλείου και θα διατεθούν από το Τμήμα 
Τουρισμού 

1.500 

Β2 δημιουργία μακέτας και εκτύπωση dvd -r 1000 

Γ  δημιουργία Banner από μουσαμά διπλής όψεως διαστάσεων 2μ χ 

80 με  πληροφοριακό υλικό για το γραφείο ενημέρωσης (info 
point) που θα στηρίζεται σε ανοξείδωτο σκελετό και θα 
τοποθετηθεί σε στύλο φωτισμού 

1 

Δ δημιουργία αυτοκόλλητων εκτυπώσεων που θα απεικονίζουν 
φωτογραφίες του Ηρακλείου και τοποθέτησή τους σε χώρους 
που θα υποδείξει ο Δήμος σε αεροδρόμιο-λιμάνι και τοποθέτησή 
τους 

2,45*2,45 
1,87*090, 

1,37*2,08, 1,78*2,08(* 3 φορές) 
2,47*1,87 
2,37*1.87 

2,00*09,90 

Ε/  στη δημιουργία εκτύπωση πληροφοριακής κάρτας για το τμήμα 

τουρισμού 2 όψεων με πλαστικοποίηση  

τεμ 1000 

 
Οι απαιτήσεις της Πρόσκλησης εκδήλωσης περιγράφονται αναλυτικά στην  ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ για τη «Δημιουργία και εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού τουριστικής προβολής 
Δήμου Ηρακλείου (folder, dvd, banner, αυτοκόλλητων εκτυπώσεων, καρτών)», που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης 
Τόπος εκτέλεσης υπηρεσίας:  Δήμος Ηρακλείου 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νικηφόρου Φωκά 
Τ.Κ: 712 01, Ηράκλειο 

Πληροφορίες: Γιαλύτη Μαριιάννα 
Τηλ.: 2813409778 
Fax:  2813409780 
Email: tourism@heraklion.gr 

 
Ηράκλειο,  01-06-2016 
Aρ. Πρωτ.: 58742 
 

 

                



 

Προϋπολογισμός έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις έξι 
χιλιάδες ευρώ (6000,00 €) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός της  
εν λόγω υπηρεσίας θα βαρύνει τον  ΚΑ: 15-6117,010 και τίτλο «Σχεδιασμός και παραγωγή 
επικοινωνιακού υλικού τμήματος Τουρισμού)» 

Διάρκεια υλοποίησης υπηρεσίας: Δύο μήνες (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης εκτός τα 500 εγγεγραμμένα DVD τα οποία θα πρέπει να παραδοθούν εντός 10 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ενσωματωμένο υλικό που θα έχει παραδόσει 
από την 2η ημέρα υπογραφής της σύμβασης ο Δήμος. 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής των 
προσφορών εκπνέει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ. Οι προσφορές 
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, Αγίου Τίτου 1.  
Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, υποβάλλονται μέσα σε ένα σφραγισμένο φάκελο, ο 
οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις :  

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης ακολουθώντας τις 
κείμενες διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), του Ν. 3731/08, του Ν.4270/2014  και του ΠΔ 
28/80 με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών μετά από δημοσιοποίηση της πρόσκλησης 
στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή 
αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους:  

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75),  στην οποία: 

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

β. Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 
της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου  υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζει το συνολικό 
ποσό σε ΕΥΡΩ, με τη χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, ολογράφως και αριθμητικά,  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η οικονομική προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
υποψηφίου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της πρόσκλησης.  

Διαδικασία Αξιολόγησης 

Οι φάκελλοι των προσφορών θα ανοίξουν την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 13:00μ.μ από 
την Επιτροπή  Διενέργειας και  Ελέγχου δικαιολογητικών διαγωνισμών  του  ΕΚΠΟΤΑ, που 
συγκροτήθηκε με την Απόφαση  7/2016 της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα προχωρήσει 
και στην αξιολόγηση των προσφορών. Η υπηρεσία θα ανατεθεί με βάση την οικονομικά 
συμφερότερη προσφορά. 

 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού 

 

Gian Andrea Paolo Garancini 

 

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  αρ.πρ. 

......... 

«Δημιουργία και εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού τουριστικής προβολής Δήμου Ηρακλείου (folder, 

dvd, banner, αυτοκόλλητων εκτυπώσεων, καρτών»  

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
 


