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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Για το παραδοτέο

- 4.3.8.  Μελέτη Βιωσιμότητας και  Marketing του Κέντρου Κρητικής 

Γαστρονομίας 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΓΕΥΣΙΣ ΤΟΥΡ : «ΚΡΗΤΗ – ΚΥΠΡΟΣ: ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της 
Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τριάντα (30) ημέρες ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: 
Η συμφερότερη προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

8.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Δεκέμβριος 2013

Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν 
την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα.

Ειδικότερα,  πρέπει  να  διαθέτουν  τεχνογνωσία και  εμπειρία συναφή με  την 
πρόσκληση. 

Ως  συναφής  θεωρείται  η  εμπειρία  στην  κατάρτιση  μελέτης/σχεδίου 
βιωσιμότητας επιχειρήσεων και υπηρεσιών καθώς και προώθησης, πωλήσεων, 
προϊόντων και υπηρεσιών (business και marketing plan). Προηγούμενη συναφής 
εμπειρία στο αντικείμενο της γαστρονομίας, των αγροτικών προϊόντων καθώς 
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δράσης του προσφέροντος που να συνάδει με το 
αντικείμενο της παρούσας, θα συνεκτιμηθούν. 

Η συνάφεια της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας του προσφέροντος με το παρόν 
έργο  πρέπει  να  αποδεικνύεται  επαρκώς.  Για  τον  λόγο  αυτό,  ο  προσφέρων 
πρέπει  να  προσκομίσει  πίνακα  συναφών  έργων  (τίτλος  έργου,  μελέτες, 
Αναθέτουσα Αρχή, οικονομικό αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης του έργου) που 
να έχουν εκτελεστεί την τελευταία πενταετία. 
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Περιγραφή Προκηρυσσόμενου Έργου: 

Στο  πλαίσιο  του  έργου  «ΓΕΥΣΙΣ  ΤΟΥΡ»  (Κ1_1_06),  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», με 
τη  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
προβλέπεται  η  δημιουργία  του  Κέντρου  Κρητικής  Γαστρονομίας,  το  οποίο 
βρίσκεται στο χωριό Αργυρούπολη, στην περιοχή της Επισκοπής στο Ρέθυμνου. 

Μια απ' τις κεντρικές δραστηριότητες του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας είναι 
οι δράσεις οινογνωσίας και γευσιγνωσίας, καθώς και η διενέργεια μαγειρικών 
επιδείξεων.

Το Κέντρο θα πρέπει να λειτουργεί με κύριο σκοπό την γνωριμία του κοινού με 
τον  τοπικό  διατροφικό  πολιτισμό  και  την  ανάπτυξη  του  γαστρονομικού  και 
οινικού τουρισμού.

Αυτό επιτυγχάνεται με την γνωριμία με την κρητική κουζίνα και διατροφή, μέσα 
από μαγειρικές επιδείξεις, ενημερωτικές ημερίδες, διοργάνωση σεμιναρίων και 
άλλες προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις.

Τα οφέλη από την λειτουργία του έργου στην τοπική κοινωνία θα πρέπει να 
είναι:

o Η αξιοποίηση τοπικών υλών και παραδοσιακών προϊόντων, 
o Η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής, 
o Ο εμπλουτισμός και ανταγωνιστικότητα της τουριστικής προσφοράς, 
o Η ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας,
o Η ανάδειξη της γεύσης σε πόλο έλξης και ανάπτυξης.

Το προκηρυσσόμενο έργο αφορά στην Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου και 
σχεδίου προώθησης (business plan,  marketing plan) για την βιωσιμότητα του 
Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας, τουλάχιστον για πέντε έτη μετά το πέρας του 
προγράμματος,  δηλαδή  μετά  τον  Μάρτιο  του  2014.  Η  μελέτη  θα  πρέπει  να 
μπορεί  συμβάλει  στην  επίτευξη  των  παραπάνω  στόχων  και  των  αξιών 
λειτουργίας του Κέντρου Κρητικής Γαστρονομίας και να μετατρέψει την περιοχή 
σε γαστρονομικό τουριστικό προορισμό. 
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Ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου από την ημερομηνία συμβασιοποίησης: 

30 ημέρες 

Προϋπολογισμός: 8.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την παραλαβή της τελικής μελέτης και την 
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών. 

Οι ενδιαφερόμενοι, θα υποβάλουν το φάκελο της οικονομικής προσφοράς τους 
με  τα  ζητούμενα  ως  άνω  έγγραφα,  στην  Περιφέρεια  Κρήτης,  Πλατεία 
Ελευθερίας,  Ηράκλειο,  γραφείο  Περιφερειάρχη  ή  μέσω  ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (symfono_gram@nar.gr) έως 18/12/2013  και ώρα 15:30. 

Προσφορές  που  θα  σταλθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα 
λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

Για  οποιαδήποτε  πληροφορία  ή  διευκρίνιση  μπορείτε  να  επικοινωνείτε  στο: 
symfono  _  gram  @  nar  .  gr  .  

Ο Πρόεδρος του Κρητικού 
Συμφώνου Ποιότητας

Σταύρος Αρναουτάκης 
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