ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΤΑΚ (Παραδοτέο 1.4.3)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Ημερομηνία 13/06/2018
Αρ. Πρωτ. 3056
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών
εστίασης κατά τη διάρκεια της 2ης Συνάντησης Ομάδας Έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» που θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 και Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, στα πλαίσια
υλοποίησης της πράξης «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια
Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» Κωδικός ΣΑΕΠ
102/6 2017ΕΠ10260009.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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.
γ. της υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού
των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98).
2. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις.
3. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
4. Την από 14-09-2017 έγκριση προς χρηματοδότηση του προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020» της πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
«Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια του
Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» με αρ. πρωτ. 1289/08-04-2016 όπως
υποβλήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα Κύπρος 2014 - 2020».
5. Την με αρ. πρωτ. ΠΤΑ Κρήτης 6572/20-12-2017 Σύμβαση χρηματοδότησης του
προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020» της
πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια
του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου».
6. Τη σύμβαση εταιρικής σχέσης του προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A
«Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020» της πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ «Συνεργασία για την
εξοικονόμηση ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας
Κύπρου».
7. Την με αρ. πρωτ. ΠΤΑ Κρήτης 3053/13-06-2018 εισήγηση του συντονιστή της
πράξης «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του
ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου – ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» για την παροχή υπηρεσιών
εστίασης κατά τη διάρκεια της 2ης Συνάντησης Ομάδας έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ.
8. Τον προϋπολογισμό της πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ «Συνεργασία για την εξοικονόμηση
ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια του Διασυνοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» .
9. Την ανάγκη υλοποίησης της πράξης.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας
σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ»
Κωδικός ΣΑΕΠ 102/6 2017ΕΠ10260009, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
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Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας
και της Κύπρου σε ποσοστό 15%, 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 τη διάρκεια της 2ης Συνάντησης
Ομάδας Έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 και
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018 σε αίθουσα που θα υποδειχθεί από το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης στο Ηράκλειο Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης της
πράξης «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του
ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου - ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», προϋπολογιζόμενης
συνολικής δαπάνης χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν αφορούν:
1α. Μπουφέ με καφέ, τσάι, νερό και κεράσματα (κέικ και βουτήματα) κατά την
προσέλευση των συμμετεχόντων το πρωί και κατά τη διάρκεια του πρώτου
διαλείμματος για 20 άτομα για τις δύο (2) ημέρες της Συνάντησης. Προσωπικό,
σερβίτσια και τραπέζια για την εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων.
1β. Ελαφρύ γεύμα σε μορφή μπουφέ (2 ειδών ορεκτικά, 2 ειδών κρεατικά, 2 ειδών
σαλάτες, γλυκά και φρούτα, νερό, αναψυκτικά και κρασί) για 20 άτομα για τις δύο
(2) ημέρες της Συνάντησης. Προσωπικό, σερβίτσια και τραπέζια για την
εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων.
(Προϋπολογισμός 1α και 1β: 800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
2. Κρητικό Δείπνο για 20 άτομα σε εστιατόριο στο κέντρο Ηρακλείου στις
19/07/2018 που θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστο: 4 διαφορετικά ορεκτικά ανά 5
άτομα, ατομικό κυρίως πιάτο (θα πρέπει να προβλεφτεί πιάτο για τυχόν
χορτοφάγους), μία σαλάτα εποχής ανά 4 άτομα, ποικιλία φρούτων ανά 5 άτομα,
ατομικό επιδόρπιο και ρακή, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά και κρητικό κρασί
(λευκό και κόκκινο χύμα).
(Προϋπολογισμός 2: 400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης για τις υπηρεσίες εστίασης ανέρχεται
συνολικά σε χίλια διακόσια ευρώ (1.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 1.4.3 «Οργάνωση και πρακτικά
2ης Συνάντησης Έργου από το ΠΤΑΚ». Δύναται να υποβληθούν προσφορές είτε
τμηματικά είτε συνολικά για τις ανωτέρω παραγράφους 1 & 2 σύμφωνα με τις
προαναφερόμενες προδιαγραφές και προϋπολογισμούς.
Η καταβολή της συνολικής αμοιβής του αναδόχου θα καταβληθεί μετά το πέρας της
συνάντησης και ειδικότερα έπειτα από την παραλαβή και πιστοποίηση (από την
Επιτροπή που έχει συσταθεί για το λόγο αυτό) των ανωτέρων υπηρεσιών.
Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής
θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής του προγράμματος.
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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 Πέμπτη 28/06/2018 ,
ώρα 14.00.
Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 14.30 στα
γραφεία του ΠΤΑ Κρήτης.
Για πληροφορίες, Γιώργος Παντελάκης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης,
τηλ: 2810-302469 ή e-mail: gepant@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
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