
                               
               
  

 
 
 
 
 

                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ  Ηράκλειο,  13-11-2012 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ  Αρ. Πρωτ. οικ. 3437 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MED-OSDDT 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 παρ.3 του Ν.2218/94, «Περί Περιφερειακών Ταμείων 

Ανάπτυξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

3. Τον κανονισμό οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των ΠΤΑ της χώρας (ΦΕΚ 78/04-02-1998) και 

ειδικότερα του άρθρου 21, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 40608/2001 απόφαση του 

ΥΠΕΣΔΔΑ. 

4. Το με αρ. πρωτ. 1776/07-09-2011 έγγραφο του Περιφερειάρχη Κρήτης «Διαχωρισμός και 

διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων». 

5. Την με αρ. πρωτ. 1787/09-09-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη  Κρήτης «Περί οικονομικής 

διαχείρισης των Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Προγραμμάτων». 

6. Την αριθ. 35130/739/9-8-2010) Υ.Α. για τον ορισμό των χρηματικών ποσών του αρθ. 83 παρ. 1 του 

Ν. 2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

7. Την πρόταση µε τίτλο «OSDDT : Occupation des Sols et Developpement Durable du Territoire sur l’Arc 

Mediterraneen» όπως υποβλήθηκε στις 1-2-2010. 

8. Την έγκριση συγχρηματοδότησης της  πρότασης από το ΕΤΠΑ µε την από 31-5-2010 (Project: 2G-

MED09-327, OSDDT) Επιστολή της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας (JTS) του MED PROGRAM. 



                               
               
  

9. Tην από 7/2010 Σύμβαση Επιχορήγησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του 

Προγράμματος MED PROGRAM και του Επικεφαλής Εταίρου του έργου. 

10. Τον εγκεκριμένο  προϋπολογισμό  του Προγράμματος για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, την 

κατανομή του προϋπολογισμού του έργου “ OSDDT ” σε κατηγορίες δαπάνης  

11. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου 

 

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 

Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου: «Land – use and sustainable development of territories of Mediterranean area» – OSDDT» του 

Προγράμματος MED, ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών διατροφής και συγκεκριμένα την 

παράθεση δείπνου περίπου 25 - 35 ατόμων σε εστιατόριο εντός του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου 

την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 20:30 μμ. Το εστιατόριο πρέπει να βρίσκεται σε μικρή 

απόσταση από τα κεντρικά ξενοδοχεία της πόλης του Ηρακλείου προκειμένου να είναι εύκολη η 

πρόσβαση στους ξένους προσκεκλημένους που θα διαμένουν σε αυτά. 

Το δείπνο πρέπει να περιλαμβάνει 3 πιάτα (ορεκτικά - κυρίως πιάτο – επιδόρπιο) και κρασί, 

μπύρα, αναψυκτικά (με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά μενού). Η 

προσφορά θα πρέπει να αναφέρει τα προσφερόμενα  εδέσματα και ποτά, την προσφερόμενη τιμή ανά 

άτομο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με μίνιμουμ χρέωσης τα 25 άτομα.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό ύψους 800 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Η δαπάνη θα βαρύνει το παραπάνω Πρόγραμμα και ειδικότερα την 

κατηγορία δαπάνης «Prestation de Services». Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη 

προσφορά που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 28 

Νοεμβρίου 2012 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Πλατεία Κουντουριώτη, 71 202, Ηράκλειο  

Για πληροφορίες, τηλ: 2813-404120, κα Δάφνη Βολτυράκη  (FAX 2813-404164) 

 

Η Συντονίστρια του Προγράμματος OSDDT 
Γεν. Δ/ντρια ΧΩ & ΠΕ Πολιτικής 

 
 
 

Αικατερίνη Τσουκαλά 
Αρχιτέκτων-Μηχανικός 

 


