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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ για την ανάληψη παροχήσ  υπηρεςιϊν ςτο 

πλαίςιο τησ υλοποίηςησ  του ζργου: «MedDiet: Mediterranean Diet and Enhancement of 
Traditional Foodstuff», Πρόγραμμα Διαςυνοριακήσ υνεργαςίασ MED ENPI CBC 

Σο Επιμελητήριο Μεςςηνίασ προκηρφςςει Δημόςιο ανοιχτό διαγωνιςμό για την επιλογή αναδόχου 

με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από τεχνικό-οικονομική άποψη προςφορά για 

την ανάθεςη του ζργου: 1η Ομάδα Τπηρεςιϊν - Πιλοτικά ςχζδια για την εφαρμογή τησ Ετικζτασ 

Ποιότητασ Μεςογειακήσ Διατροφήσ ςε εςτιατόρια και 2η Ομάδα Τπηρεςιϊν - Ενζργειεσ ενημζρωςησ 

προβολήσ και προϊθηςησ τησ Ετικζτασ Ποιότητασ Μεςογειακήσ Διατροφήσ ςε εςτιατόρια ςτο 

πλαίςιο τησ Δράςησ 5.2. του ζργου «MedDiet: Mediterranean Diet and Enhancement of Traditional 

Foodstuff (Μεςογειακή Διατροφή και Προϊθηςη των Παραδοςιακϊν Προϊόντων)» που ζχει ενταχθεί 

και ςυγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED. Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται κατά 90% 

από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη και κατά  10% από Εθνική υμμετοχή. 

Ο ςυνολικόσ ανϊτατοσ προχπολογιςμόσ του ζργου του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό 
των Εκατό είκοςι τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (123.000,00€) ςυμπερ/μζνου Φ.Π.Α.23% το οποίο αναλφεται 
ςε: 1η Ομάδα Τπηρεςιϊν Εκατό τρεισ χιλιάδεσ ευρϊ (103.000,00€) ςυμπερ/μζνου Φ.Π.Α.23% και 2η 
Ομάδα Τπηρεςιϊν Είκοςι χιλιάδεσ ευρϊ (20.000,00€) ςυμπερ/μζνου Φ.Π.Α.23%. 
το ποςό αυτό περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι, ειςφορζσ κοινωνικήσ αςφάλιςησ, ζξοδα ταξιδιοφ και 
λοιπζσ δαπάνεσ που θα χρειαςτεί να πραγματοποιήςει ο Ανάδοχοσ για την επιτυχή υλοποίηςη του 
ζργου. Προςφορζσ που αφοροφν ςε τμήμα του ζργου δε γίνονται δεκτζσ. 
Η διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεςιϊν  ωσ τισ 31.12.2014. 
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ή νομικά πρόςωπα ή ενϊςεισ προςϊπων, 
επαγγελματίεσ του κλάδου που πληροφν ςυνολικά τισ ελάχιςτεσ απαιτήςεισ. 
Λειτουργοφν νόμιμα ςτην Ελλάδα ή ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (ΕΕ) ή ςε 
οποιαδήποτε δικαιοφχο χϊρα του μηχανιςμοφ προενταξιακήσ βοήθειασ που ςυςτάθηκε με τον 
κανονιςμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του υμβουλίου, τησ 17ησ Ιουλίου 2006, για τη θζςπιςη μηχανιςμοφ 
προενταξιακήσ βοήθειασ (IPA) [15] ή οποιοδήποτε κράτοσ μζλοσ του ΕΟΧ, ςφμφωνα με το άρθρο 21 
του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 1638/2006. 
Περίληψή τησ προκήρυξησ θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Επιμελητηρίου Μεςςηνίασ 
www.messinianchamber.gr, ςτην ιςτοςελίδα του ΔΙΑΤΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, ςτο τεφχοσ Δ.Δ.., 
ςτον εθνικό και τοπικό τφπο. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν: 21 Αφγουςτου 2014 και ϊρα 12.00 μμ. 
Σόποσ υποβολήσ προςφορϊν, πληροφορίεσ και διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τησ 
διακήρυξησ παρζχονται εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ 9 π.μ. ζωσ 15.00 μ.μ. από το Επιμελητήριο 
Μεςςηνίασ, γραφείο Διευθυντή, κα. Προκοπζα ωτηρία, τηλ.27210 62200, φαξ 27210 62229,  
s.prokopea@messinianchamber.gr. 
 

Ο Πρόεδροσ του Επιμελητηρίου Μεςςηνίασ 

Μανιάτησ Δημήτριοσ 
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