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                                                                                   Ηράκλειο, 11/06/2014 
                                                                                   Αρ.Πρωτ. 2238 

 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και 

εκτύπωση Υλικού Προώθησης, Δικτύωσης και Συνέργειας στην Κρήτη, στα πλαίσια 
υλοποίησης του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, 

Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 
β. του ΠΔ 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης». 
γ. του Ν.2218/94 (Κεφ. Β' περί Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης) όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το Ν. 2503/97 άρθρο 4 
παρ. 3., και ισχύει σήμερα. 
δ. της υπ’ αριθ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98). 
ε. της υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού 
των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98). 
2. Την υπ’ αριθ. 2141/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98). 
3.  Την υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός 
Προσωπικού των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98). 
4. Την από 12/07/2013 έγκριση προς χρηματοδότηση του έργου «Βιώσιμη 
Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό 
Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» με αριθμ. πρωτ. 2845/30-4-2013, όπως υποβλήθηκε κατά την 
1η Πρόσκληση Στρατηγικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος. 
5. Την 12.94/20-08-2013 συνεδρία του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
για αποδοχή της οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή 
Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – 
ΕΝΕΡΓΕΙΝ» από το ΠΤΑ.  
6. Τον προϋπολογισμό, τα είδη επιλέξιμων δαπανών και δραστηριοτήτων σύμφωνα 
με την από 04/07/2013 απόφαση της επιτροπής επιλογής πράξεων και την 
εγκεκριμένη αίτηση υποβολής πρότασης έργου για την υλοποίηση του 
προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό 
και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
7. Την με αρ. πρωτ. ΠΤΑ 3618/09-09-2013 απόφαση ορισμού συντονιστή του 
προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό 
και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
8. Την από 16/09/2013 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του επικεφαλής 
εταίρου και των λοιπών εταίρων στα πλαίσια του προγράμματος  «Βιώσιμη 
Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό 
Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
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9.Την με αρ. πρωτ. ΠΤΑ 1026/21-03-2014 εισήγηση του συντονιστή του 
προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό 
και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» για προμήθεια και εκτύπωση υλικού 
προώθησης, δικτύωσης και συνέργειας. 
10. Την με αρ. πρωτ. ΠΤΑ 1026/21-03-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, 
Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» για προμήθεια και 
εκτύπωση υλικού προώθησης, δικτύωσης και συνέργειας. 
11.Την με αρ. πρωτ. ΠΤΑ  2224/10-06-2014 εισήγηση του συντονιστή του 
προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό 
και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» για την επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτύπωση υλικού προώθησης, δικτύωσης και 
συνέργειας. 
12. Τoν προϋπολογισμό του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε 
Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
13. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε 

Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ»,   το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και 

από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20% όπου το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, είναι απαραίτητη η 

προμήθεια και εκτύπωση υλικού δικτύωσης, προώθησης και συνέργειας, το οποίο 

θα χρησιμοποιηθεί κατά την Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας, Προώθησης και τη 

Δικτύωση Καινοτομίας, Επιμόρφωσης  και Εκπαίδευσης στην Κρήτη. 

Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη η προμήθεια και η έγχρωμη εκτύπωση:  
1. Προμήθεια και έγχρωμη εκτύπωση 250 υφασμάτινων διαφημιστικών 

σακιδίων πλάτης από πολυεστέρα, εσωτερικά πλαστικοποιημένο και 
εξωτερικά υφασμάτινο, με δύο ρυθμιζόμενους ιμάντες για τους ώμους με 
εσωτερική επένδυση αφρολέξ, με πλάτη ενισχυμένη εσωτερικά με αφρολέξ, 
με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης, χερούλι μεταφοράς στο επάνω μέρος και 
μπροστινή εξωτερική τσέπη με φερμουάρ, διαστάσεων 40X30X15 cm 
περίπου, διαφόρων χρωμάτων (κόκκινο, κίτρινο, μπλέ, πράσινο, πορτοκαλί, 
φούξια κλπ). 

2. Τετράδιο σημειώσεων, διάσταση Β5, 100 περίπου λευκών σελίδων (χαρτί 
γραφής 80 γρ.) με τετράχρωμο εξώφυλλο σε χαρτί ιλλουστρέ 200 γρ. με 
πλαστικοποίηση και εκτύπωση 4/χρωμίας, ποσότητα 300 τεμαχίων. 

3. Στυλό διαρκείας ΜINI DIGITAL με ψηφιακή εκτύπωση του λογότυπου 
περιμετρικά στο σώμα, μπλε μελάνης, ποσότητα 500 τεμαχίων.  
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4. USB Memory Stick (2Gb) με 4/χρωμη εκτύπωση του λογότυπου, ποσότητα 
400 τεμαχίων. 

5. DVD, ποσότητα 600 τεμαχίων. 
6. 100 μπλουζών φούτερ, άριστης ποιότητας,  με ύφασμα προπλυμένο σε 

μεγέθη, S, M, L, XL, 25 κομμάτια ανά μέγεθος. 
7. 7.000 φυλλαδίων προβολής του προγράμματος με 4/χρωμη εκτύπωση και 

σχεδιασμό μακέτας (1.000 φυλλάδια προγράμματος μεγέθους Α4 που θα 
διπλώνει σε τρία (3) μέρη και 6.000 μεγέθους Α4), δύο όψεων με χαρτί 
Velvet 170 gr. 
 

Τα παραπάνω φυλλάδια προβολής (παρ.7) θα πρέπει να έχουν παραδοθεί 

μέχρι την Παρασκευή  18 Ιουλίου 2014 ενώ όλα τα άλλα (παρ.1-6 )  διαφημιστικά 

αντικείμενα  θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι την Πέμπτη  31  Ιουλίου  2014. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε ποσό ύψους έως 10.000 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει το παραπάνω πρόγραμμα. 

H παράδοση θα πραγματοποιηθεί κατά τις παραπάνω ημερομηνίες. Η 

πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής 

θα γίνει από  την Επιτροπή παραλαβής του προγράμματος.  

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά που καλύπτει 

τις ανωτέρω απαιτήσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις 

προσφορές τους έως και τη Τετάρτη 18/06/2014 , ώρα 14.00 μ.μ.. Για πληροφορίες, 

Γεώργιος Παντελάκης , Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, τηλ: 2810-302491 

ή e-mail: pta@pta.gr . 

To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να 

ακυρώσει μέρος ή όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους 

προσφέροντες. 

 

  

Ο πρόεδρος Δ.Σ. ΠΤΑ Κρήτης  

 

 

Σταύρος Αρναουτάκης  


