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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την οργάνωση της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικής
εκδήλωσης “6ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ”» στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»
Η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνει με τoν Αθλητικό Σύλλογο Υγείας (ΑΘΛΗ.Σ.Υ.) Αρκαλοχωρίου,
την αθλητική εκδήλωση με τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης “6ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ”», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, στις 3 Οκτωβρίου 2021, στο
πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ».
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε την εταιρεία «ΜΗΛΑΚΗΣ ΘΕΟ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και μόνο, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 70872/02-04-2020 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης του έργου με
τίτλο «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» με Κ.Α. 2020ΕΠ50200005,
όπως μας καταθέσει εντός (5) ημερών τα συγκεκριμένα :
1.

Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση

νομικού

προσώπου) στην οποία θα δηλώνεται ότι : «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της
παραγράφου1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον οικονομικό φορέα».
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι :

«δεν

συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.

1

21PROC009246635 2021-09-22
4412/2016 ».
2. Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, σε ισχύ.
4. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματικού
μητρώου που να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό καθώς και το ειδικό επάγγελμα.
5. Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος.
α) Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Εφόσον η νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ ΓΕΜΗ) αρκεί
η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
την υποβολή του.
β) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από
την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές.
6. Οικονομική προσφορά

για

την

οργάνωση

της

αθλητικής

εκδήλωσης

«Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης “6ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ”»,
έως του ποσού των 20.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την υλοποίησή της.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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