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ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για παροχή υπηρεσιών συνεδρίου και συμπερασμάτων 
πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος DANTE 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87). 
2. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 
3. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΚΠΔ) της 10ης Ιουλίου 2007. 
4. Το εγκεκριμένο έργο 1215R4 DANTE με τίτλο: “Digital Agenda for New Tourism 
Approach in European Rural and Mountain Areas” (DANTE), στο πλαίσιο του 
προγράμματος INTERREG-IVC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
5. Τον  εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  του Προγράμματος 1215R4 DANTE για την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου 1215R4 
DANTE σε κατηγορίες δαπάνης (services, promotion, information) και το  
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, όπως αυτά αναφέρονται στο Τεχνικό ∆ελτίο 
(Application Form). 
6. Την από 29.07.2012 ανάρτηση της παρούσας απόφασης στον ιστοτόπο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr) και για τουλάχιστον 15 
ημέρες. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, όπως υποβάλουν 
έγγραφη προσφορά μέχρι την Τετάρτη 27.08.2014 στις 10:00 π.μ. για την 
παροχή των παρακάτω υπηρεσιών για τις ανάγκες του Προγράμματος DANTE «Ψηφιακή 
ατζέντα για νέα τουριστική προσέγγιση σε απομονωμένες και ορεινές περιοχές στην 
Ευρώπης» (Digital Agenda for New Tourism Approach in European Rural and Mountain 
Areas. Το έργο DANTE υλοποιείται σε συνεργασία με 13 εταίρους/φορείς από 8 κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IVC. Στρατηγικός 
στόχος του είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας στον κλάδο 
του τουρισμού των απομονωμένων και ορεινών περιοχών της Ευρώπης και ειδικότερα για 
την: 
I. Καλύτερη ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
τουριστική πολιτική που αφορά στις ορεινές και απομονωμένες περιοχές. 
II. Αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ανάπτυξης του τουρισμού της 
υπαίθρου και των ορεινών περιοχών, μέσω της χρήσης ΤΠΕ. 
III. Ενεργό υποστήριξη ευρωπαϊκών περιφερειών και οργανισμών να καθορίσουν ένα 
αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για να ισχυροποιήσουν τους τουριστικούς προορισμούς. 
 
 

 



Ι. Το έργο του υποψηφίου αναδόχου περιλαμβάνει:  
 
Α. Τη διοργάνωση συνεδρίου στο Ηράκλειο Κρήτης στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 
2014. Για το συνέδριο θα χρειαστούν τα παρακάτω: 
 
Προετοιμασία Συνέντευξης Τύπου στα γραφεία της Δ/νσης Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στις 10:00 – 11:00 την Τρίτη 
23.09.2014. 
 
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης θα 
ετοιμάσει προσκλήσεις και θα στείλει Δελτίο Τύπου στα ΜΜΕ της Κρήτης για τη 
συνέντευξη τύπου. Θα προσφερθεί καφές με βουτήματα και φρέσκος χυμός στους 
συμμετέχοντες (50 άτομα περίπου). Ο Ανάδοχος θα πλαισιώσει τις συναντήσεις με 
προσωπικό υποδοχής συνεδρίου και γενικώς θα συνδράμει τον Συντονιστή του έργου σε 
οτιδήποτε οργανωτικό θέμα απαιτηθεί σε σχέση με το συνέδριο. 
 
Το απόγευμα της Τρίτης 23.09.2014 (17:30 – 21:00) στην Αίθουσα του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου (οδός Κορωναίου, Ηράκλειο) θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα με 
συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα υπηρεσιών Τουρισμού σε ορεινές περιοχές 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Παρουσίαση καλών πρακτικών. Θα προσφερθεί καφές 
και βουτήματα στους συμμετέχοντες (150 άτομα περίπου). 
 
Το ίδιο βράδυ (21:30 της 23.09.2014) θα προσφερθεί επίσημο δείπνο σε παραδοσιακή 
ταβέρνα εντός του κέντρου του Ηρακλείου για 50 άτομα περίπου. 
 
Στις 24.09.2014 θα πραγματοποιηθούν Τεχνικές Συναντήσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος με τη συμμετοχή των Εταίρων του Προγράμματος. 
Η συνάντηση θα γίνει σε οικοτουριστικό κατάλυμα της Κρήτης με διαθέσιμη αίθουσα 
συνεδριάσεων με όλο τον απαραίτητο οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Θα προσφερθεί καφές 
και φρέσκος χυμός με βουτήματα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και μετά τις 
συναντήσεις θα προσφερθεί γεύμα με παραδοσιακό μενού (50 άτομα περίπου). Για τις 
μετακινήσεις στις 24.09.2014 θα διατεθεί λεωφορείο 50 θέσεων. Λεπτομέρειες για την 
όλη οργάνωση θα διατεθούν σε συνεννόηση με τον Συντονιστή του έργου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Δρ. Κω/νο Στραταριδάκη (τηλ. 2813 404 111 mail: 
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr) 
 
Β. Με τη λήξη του συνεδρίου και την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθούν 
εγγράφως τα συμπεράσματα καλών πρακτικών του συνεδρίου και σε σχέση με την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής (Light Pilot) η οποία συνδυάζει 
στοιχεία από τις καλές πρακτικές που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του έργου DANTE. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα νομικά πρόσωπα. 
 
 
ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
 
Οι προσκληθέντες  οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την 
οικονομική προσφορά τους, και φάκελο δικαιολογητικών στην ελληνική γλώσσα επί ποινή 
αποκλεισμού, ως ακολούθως: 
 
Α. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ όπου θα παρουσιάζονται οι υποδομές οι δραστηριότητες και η 
εμπειρία (πελατολόγιο) του υποψηφίου αναδόχου. 
 



Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Ο Υποψήφιος πρέπει να έχει συμμετάσχει σε έργα Δημόσιων ή Ιδιωτικών 
Οργανισμών διοργάνωσης συνεδρίων και υλοποίησης μελέτης για εφαρμογές με την 
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η εμπειρία αποδεικνύεται είτε 
με την υποβολή αντιγράφων συμβάσεων με Δημόσιους φορείς, ή με βεβαιώσεις – 
πρακτικά παραλαβής έργου – από δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς, ή με φωτοαντίγραφα 
ΑΠΥ που έχουν εκδοθεί από τους αντίστοιχους φορείς. 
 
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται ότι:  είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν: 
α) στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. (Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνει εντός 10 εργάσιμων ημερών 
από την ειδοποίηση που θα λάβει ο προσφέρων από την Επιτροπή Αξιολόγησης για την 
πρόθεση κατοχύρωσης της προσφοράς τους) και 
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, όπου δηλώνει ότι: 
- H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους τις παρούσας πρόσκλησης, της 
οποίας έλαβε γνώση. 
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η 
προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων εργασιών. 
- Δεν αποκλείστηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. γιατί δεν 
εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 
- Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή 
υλοποίηση του έργου. 
- Όλα τα στοιχεία είναι αληθή. 
 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00 
π.μ., εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο (Ο ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ 
(εντός του κυρίου φακέλου) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) στη διεύθυνση: 
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Πλ. Κουντουριώτη 
71202 Ηράκλειο 
Τηλ.: 2813 404 111, Fax: 2813 404 150 
 
Που θα αναφέρει: ΕΡΓΟ DANTE: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Συνολικός Προϋπολογισμός 16.747,96 € πλέον ΦΠΑ ή 20.600 € (με τον ΦΠΑ): 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός επιμερίζεται ως εξής: 
 
Α. 13.900,00 € (C2) 
Β.   6.700,00 € (C4) 
 
Η προσφορά θα γίνει σε ξεχωριστές στήλες για το Α και το Β με ΦΠΑ και χωρίς 
ΦΠΑ. 
 
 



Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, με βάση 
της συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 
και ώρα 12:00 μμ στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και η δαπάνη θα 
βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ευρωπαϊκού προγράμματος DANTE (External 
Expertise C2 και C4) και δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις 20.600 €. Η διάρκεια του έργου 
του Τεχνικού Συμβούλου θα είναι μέχρι τις 31.12.2014. 
 
 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα, 
 

 
 

Κώστας Στραταριδάκης, PhD 
Υπεύθυνος Προγράμματος 


