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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

Αρ.Πρωτ. 5135
Ηράκλειο, 02/12/2014 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 
εστίασης κατά την διάρκεια της ημερίδας με τίτλο                     
«Οδικός και Δημοτικός Φωτισμός : Εξοικονόμηση Ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» 
που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκέμβριου 2014 στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου, 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 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. 
2.Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ. Α ́/07.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» , όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.Tο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ́/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4.Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α ́/15 – 09 - 2011) περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
5.Τη με αριθ. Πρωτ.: 2/ 55469/0026/10 – 06 -2013 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους με θέμα: «Τέλη χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Συμβάσεων » . 
6.Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 
7. 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. 
8. 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.  
9. 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». 
10. Την με αρ. πρωτ. ΠΤΑ 3618/09-09-2013 απόφαση ορισμού συντονιστή του 
προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και 
Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
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11. Την με Αρ.Πρωτ. 302396/ΥΔ 67896 / 01-10-2013 σύμβαση χρηματοδότησης του 
προγράμματος  «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και 
Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
12.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». 
13.Την υπ.αριθμ.5134/02-12-2014 εισήγηση του συντονιστή του προγραμμάτος για  ανάθεση 
έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εστίασης κατά την διάρκεια της ημερίδας με τίτλο                              
«Οδικός και Δημοτικός Φωτισμός : Εξοικονόμηση Ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» , στα 
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, 
Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» 
14. Τoν προϋπολογισμό του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, 
Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
15. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού 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 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη 
προσφορά, για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εστίασης κατά την 
διάρκεια της ημερίδας με τίτλο «Οδικός και Δημοτικός Φωτισμός : Εξοικονόμηση 
Ενέργειας και χρηματοδότηση έργων» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 
Δεκέμβριου 2014 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου , στα πλαίσια υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, 
Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ», προϋπολογιζόμενης συνολικής 
δαπάνης χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αφορούν: 
 
• Μπουφέ με καφέ, τσάι, νερό και κεράσματα (κέικ και βουτήματα) κατά την προσέλευση των 
συμμετεχόντων το πρωί και κατά την διάρκεια του πρώτου διαλείμματος για 60 άτομα. 
 
• Ελαφρύ γεύμα σε μορφή μπουφέ (2 ειδών ορεκτικά, 2 ειδών κρεατικά, 2 ειδών σαλάτες,  
γλυκά και φρούτα, νερό, αναψυκτικά και κρασί  για 60 άτομα) 
 
• Προσωπικό, σερβίτσια και τραπέζια για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης για της υπηρεσίες εστίασης ανέρχεται συνολικά σε χίλια 
πεντακόσια ευρώ (1.500,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει την 
κατηγορία (External expertise),  . 

Η καταβολή της συνολικής αμοιβής του αναδόχου θα καταβληθεί μετά το πέρας της 
ημερίδας  και ειδικότερα έπειτα από την παραλαβή και πιστοποίηση (από την Επιτροπή που 
έχει συσταθεί για το λόγο αυτό) των ανωτέρων υπηρεσιών. 
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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 στο 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης έως και την Δευτέρα 08/12/2014 , ώρα 13.00. 

 
 

Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 13.30 στα γραφεία 
του ΠΤΑ Κρήτης.   

 
 Για πληροφορίες, Νικόλαος Ζωγραφάκης  , Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, 

τηλ: 2810-302469 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  


