
1. Στην οικονομική προσφορά για τα παραδοτέα 2 και 3 χρειάζεστε αναλυτικό κόστος 

για κάθε στάδιο ή αν μπορεί να είναι συνολικό για όλο το Project ; 

Αρκεί η αναφορά του ποσού της αμοιβής (χωρίς και με ΦΠΑ) για το σύνολο των παραδοτέων 2 και 

3. 

2. Στο φάκελο παρουσίασης του Project θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η χρωματική 

παλέτα (σελ. 8 πρόσκλησης συμμετοχής);  

Η χρωματική παλέτα, όπως περιγράφεται στη σελ.8 αποτελεί τμήμα του παραδοτέου 2 και όχι του 

παραδοτέου 1. Είναι, όμως, αυτονόητο ότι στο παραδοτέο 1 θα δοθούν σε προσχέδια  τα ζητούμενα 

λογότυπα με τα χρώματα, που ο διαγωνιζόμενος προτείνει. 

 

3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χρειάζονται μόνο τα προσχέδια  

λογοτύπων ή μήπως και προσχέδια για το μεγάλο έντυπο και τη homepage; 

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν : 

I. Προσχέδια λογοτύπων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ετοιμαστούν προσχέδια για: •  

 

• το γενικό τουριστικό λογότυπο του Δήµου Ηρακλείου  

• τουλάχιστον δύο προϊοντικά λογότυπα ως παραλλαγές του γενικού λογοτύπου (για το 

χαρτοφυλάκιο).  

 Σημειώνεται ότι οι Υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν από µία έως τρεις εναλλακτικές προτάσεις 

ως προς τα λογότυπα. 

 

II. Προσχέδιο του µεγάλου εντύπου (βλ. ενότητα 3.2  του τεύχους διαγωνισμού.)  

 

III. Προσχέδιο αρχικής ιστοσελίδας (homepage) (βλ. ενότητα 3.2 του τεύχους διαγωνισμού). 

 

IV. Δείγµατα προηγούµενων έργων του Υποψηφίου.  

 

V. Σύντοµο βιογραφικό σημείωμα (για φυσικά πρόσωπα) ή εταιρικό προφίλ (για νοµικά 

πρόσωπα). 

 

VI. Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα φορολογικά στοιχεία του Υποψηφίου 

(ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελµα, διεύθυνση έδρας, στοιχεία επικοινωνίας) καθώς και το ποσό της 

αµοιβής του (χωρίς και µε ΦΠΑ) για τα Παραδοτέα 2 και 3 εφόσον του ανατεθεί από το 

Δήµο Ηρακλείου το σχετικό έργο µέσω απευθείας ανάθεσης (βλ. σχετικά ενότητα 2.β του 

τεύχους διαγωνισμού). 

Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται αυτούσια στο τεύχος διαγωνισμού (βλ. Ι/Σ  www.diazoma.gr) 

  

http://www.diazoma.gr/


 

4. Ποιος θα είναι ο βασικός τίτλος του λογοτύπου; "Δήμος Ηρακλείου" ή  

κάτι άλλο; 

 

Ο βασικός τίτλος του λογοτύπου θα είναι  HΡΑΚΛΕΙΟ  και HERAKLION. Γιατί η ταυτότητα αφορά 

στον προορισμό και όχι στη διοικητική ενότητα (Δήμος) χωρίς να αποκλείεται (απεναντίας θα 

συνεκτιμηθεί) η δυνατότητα εφαρμογής του γενικού λογότυπου ή παραλλαγών του σε άλλες 

δρεαστηριότητες του Δήμου (πλην της προσέλκυσης τουριστικής ζήτησης) πχ προς πολίτες, προς 

ευρωπαϊκούς θεσμούς κλπ. Βλ. Σελ.3 του τεύχους του διαγωνισμού. 

 

5. Χρειάζεται να καταθέσουμε και αναλυτική οικονομική προσφορά για όλα  

τα υπόλοιπα μέρη του έργου (τα παραδοτέα 2 & 3) ή μήπως αυτό είναι κάτι που θα 

ζητηθεί σε δεύτερη φάση, μετά τον διαγωνισμό; 

Θα πρέπει να καταθέσετε (έγγραφο υπό στοιχ. vi. ανωτέρω στην απάντησή μας ως προς την ερώτησή 

σας αριθ.1)  προτεινόμενο ποσό αμοιβής, χωρίς ΦΠΑ, για τα παραδοτέα 2 και 3 στην αρχική 

διαγωνιστική φάση 

6. Χρειάζεται κάποιου είδους πιστοποίηση iso για τη συμμετοχή στον  

διαγωνισμό; 

Όχι δεν χρειάζεται κάποιου είδους πιστοποίηση ISO 

 

7. Όσον αφορά στο μεγάλο έντυπο και στην ιστοσελίδα, υπάρχουν κάπου συγκεκριμένες 

προδιαγραφές; Για παράδειγμα, στο μεγάλο έντυπο δεν αναφέρεται αριθμός σελίδων. 

Επίσης στην ιστοσελίδα δεν αναφέρονται πουθενά προδιαγραφές έτσι ώστε να 

μπορούμε να δώσουμε μια συγκεκριμένη προσφορά για αυτό που ζητάτε. Μήπως θα 

θέλατε μια απλή εκτίμηση σε πρώτη φάση και αργότερα εφόσον γίνει μια πρώτη 

επαφή να καταλήξετε με τον ανάδοχο στην αναλυτική προσφορά;  

Οι υποψήφιοι  ανάδοχοι  δεν καλούνται να συγγράψουν το έντυπο, αλλά να δώσουν τουλάχιστον 

δύο μακέτες αυτού: μία του εξωφύλλου και μια μακέτα για το "σαλόνι" του εντύπου. Επίσης, όσον 

αφορά στην ιστοσελίδα θα πρέπει να δοθούν  δύο προτεινόμενα templates για την αρχική σελίδα 

(με ανοιχτόχρωμο και σκουρόχρωμο φόντο) και  δύο ακόμη templates για άλλες σελίδες. 

 

8. Πώς θα μπορούσαν οι υποψήφιοι  ανάδοχοι  να δώσουν οικονομική προσφορά αν δεν 

έχουν κάποιες προδιαγραφές; Σας παρακαλώ διευκρινίστε μου αυτό το σημείο. 

Από τους αναδόχους ζητάμε μακέτες και μάλιστα για το έντυπο μόνο το εξώφυλλο και ένα σαλόνι. 

Δηλαδή ζητάμε δημιουργική κατεύθυνση για την κατάρτιση του εντύπου. 

.  



9. Προσχέδιο του μεγάλου εντύπου. Τι αρχείο θα πρέπει να παραδοθεί; Τι είδος έντυπο 

θα είναι; Το κείμενο (περιεχόμενο) θα είναι τυφλό;  H διάσταση του εντύπου είναι 

συγκεκριμένη; 

Έντυπο μεγάλο τύπου «image brochure» (ύψος 295 mm, πλάτος 210 mm) με τυφλό κείμενο. Τα 

προσχέδια περιλαμβάνουν συγκεκριμένα: 

• μία ενδεικτική μακέτα εξωφύλλου 

• μία ενδεικτική μακέτα σαλονιού 

Σκοπός είναι να δούμε πώς εφαρμόζεται το προτεινόμενο branding σε έντυπο. 

 

 

10. Προσχέδιο homepage. Γίνεται απλά σχεδιασμός layout μιας homepage χωρίς 

συγκεκριμένες κατηγορίες και περιεχόμενο; 

Προσχέδιο homepage με τυφλό κείμενο και ένα ενδεικτικό κύριο μενού, π.χ.: 

• Sights 

• Activities 

• Accommodation 

• Transportation 

Σκοπός είναι να δούμε πώς εφαρμόζεται το προτεινόμενο branding σε διαδικτυακό περιβάλλον. 

 


