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Ταχ. Δ/νση :    Μάρκου Μουσούρου 15 

Ταχ. Κωδ.   :     71201, Ηράκλειο                            
Πληροφορίες : Στρατήγης Γεώργιος                      

Τηλέφωνο      : 2813-410202                                

e-mail          :  grampp@crete.gov.gr 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γιλέκων προστασίας για χειριστές μηχανημάτων 
έργου.» προϋπολογισμού 10.850 € (ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

(α) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(β) του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

– Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-

ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 

(γ) του Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με την αριθμ. 1218/2021 (ΦΕΚ 762Β’)απόφαση για «Έγκριση τροποποίησης του Οργανι-

σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» 

(δ) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, (ενσωμάτω-

ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

(ε) του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προ-

σαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

(στ) του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστι-

κού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

(ζ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

(η) του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις».   

(θ) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑΜ:  

Ηράκλειο,    20  /09/2022 

Αρ. Πρωτ.:  496 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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(ι) Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και ιδίως 

του άρθρου 5 παρ. 19, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «19. Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπη-

ρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α'147) για ποσά έως 

είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο Περιφερειάρχης». 

 

2. Το υπ΄αριθμ. 305/25-05-2022(ΑΔΑΜ:22REQ0106651872022-06-01) τεκμηριωμένο αίτημα Περι-

φερειάρχη Κρήτης. 

3. Την αριθμ. 705/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΨΔ7ΛΚ-ΖΕΦ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της πίστωσης. 

4.  Την  αριθμ. 3012/2022(ΑΔΑΜ:22REQ0109424252022-07-15) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

5. Την  αριθμ. 444/10-08-2022(ΑΔΑΜ:22PROQ0110921642022-08-11) Πρόσκληση Εκδήλωσης Εν-

διαφέροντος για την οποία δεν κατατέθηκε προσφορά. 

 
ΚΑΛΕΙ 

 
Κάθε ενδιαφερόμενο , να υποβάλλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την «Προμήθεια γι-

λέκων προστασίας για χειριστές μηχανημάτων έργου.» 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.580,00 € ευρώ με το ΦΠΑ και θα βαρύ-

νει τον ΚΑΕ 00.072-00-5151.01 οικονομικού έτους 2022. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από υπαλλήλους της Αυτοτελούς Δ/νσης  Πολιτικής Προ-

στασίας της Περιφέρειας Κρήτης. 

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΩΝ & ΗΜΕ-

ΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗΣ  

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Περιφέρεια Κρήτης 

Αυτοτελής Δ/νση  Πολιτικής Προστασίας 

 Ταχ. Δ/νση: Μάρκου Μουσούρου 15 (1ος όρο-

φος) 

Τ.Κ.: 71201 Ηράκλειο 

Παρασκευή 14/10/2022 09:00 π.μ. 

 

 Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης  .      

 

 

  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης 

1.1 Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η Προμήθεια γιλέκων προστασίας για χειρι-

στές μηχανημάτων έργου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.   

Το αντικείμενο του αναδόχου αφορά στην  

προμήθεια 500 γιλέκων προστασίας χρώματος πορτοκαλί (άνω μέρος) - μπλε (κάτω μέρος) με 

ανακλαστικές λωρίδες , με φερμουάρ , με γιακά, με εσωτερική επένδυση πολυεστέρα για προστασία 

από το κρύο , τα οποία θα φέρουν τα εξής κεντήματα: 

•  Στο αριστερό τμήμα του στήθους θα κεντηθεί έγχρωμο  το λογότυπο του Σωματείου Πτυχιούχων Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργου  

• Δεξιά στο ίδιο ύψος θα υπάρχει σε κεντημένη ταμπέλα έγχρωμο το λογότυπο της Περιφέρειας Κρήτης με την 

επισήμανση «με την υποστήριξη» 

• Στην πλάτη θα κεντηθεί έγχρωμο  το λογότυπο του Σωματείου Πτυχιούχων Χειριστών Μηχανημάτων Έργου σε 

μεγαλύτερη διάσταση. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.850,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά απο-

κλειστικά βάσει τιμής. 

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται 

τους γενικούς όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 2: Λόγοι αποκλεισμού  

Προσφέροντες αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρο-

νται στις  παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρ-

θρο 22 του ν. 4782/2021. 

 

Άρθρο 3: Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

4.1 Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ή αποστέλλονται  με ευθύνη του προσφέ-

ροντα όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους,  στα γραφεία της Αυτοτελούς Δ/νσης  Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης (Μάρκου Μουσούρου 15, 1ος όροφος, τ.κ. 71201, Ηράκλειο 

Κρήτης)  έως την καταληκτική ημερομηνία της 29/07/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. 

Αμέσως μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών θα διενεργηθεί η αποσφράγιση και η 

αξιολόγηση.   

 

4.2 Ο φάκελος περιέχει : 

1) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώ-

που) στην οποία θα δηλώνεται  ότι : «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών  προσώπων που είναι μέλη του διοικητι-
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κού, 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. 4412/2016» 

2) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 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) ερ-

γάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.  

β) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρ-

μόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την ημερομηνία της πρό-

σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

6) Τα τεχνικά- οικονομικά στοιχεία της προσφοράς συμπληρώνονται στον Πίνακα του παραρτήματος 

Β’. 

7) Δείγμα γιλέκου όπως περιγράφεται στο αντικείμενο αναδόχου (παρ 1.1 του Άρθρου 1 του παρό-

ντος Παραρτήματος). 

 

4.3 Ο φάκελος πρέπει να είναι κλειστός και απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του 

υποψήφιου Αναδόχου (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, e-mail) καθώς επίσης και την ένδει-

ξη: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

«Για την Προμήθεια γιλέκων προστασίας για χειριστές μηχανημάτων έργου.» 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία υποψηφίου: 

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου: 

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail): 

 

4.4 Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες, από 

την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί 

να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, 

για επιπλέον διάστημα 120 ημερών κατ’ ανώτατο όριο.  
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4.5 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, 

μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή τρίτοι νομίμως ε-

ξουσιοδοτημένοι οι οποίοι θα έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση (με θεώρηση γνησίου της υπογραφής).  

4.6 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά 

την κατάθεσή της.  

 

Άρθρο 4: Οικονομική προσφορά 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

του Παραρτήματος B΄ και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και υπογεγραμμένη. 

Οι τιμές των προσφορών, θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Οι τιμές των 

προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Έξοδα μεταφοράς 

βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 5: Τόπος – Χρόνος Παράδοσης- Παραλαβή  

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε τρεις (30) ημέρες από την υπογραφή 

της σχετικής Σύμβασης. Τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται τα γραφεία της Αυτοτελούς Δ/νσης  

Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης ,Μάρκου Μουσούρου 15, 1ος όροφος, τ.κ. 71201, 

Ηράκλειο Κρήτης. 

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής της Αυτοτελούς Δ/νσης  Πολιτικής Προ-

στασίας, όπως έχει οριστεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Άρθρο 6: Κρατήσεις - Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογί-

ου που θα εκδοθεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των ειδών της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή βαρύνεται με  όλες τις νόμιμες κρατήσεις, ειδικότερα: 

Α) Οι ακόλουθες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας της  συμβατικής τιμής, 

- 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  

- 0,06% υπέρ της Αρχής  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

Επί των ανωτέρω κρατήσεων παρακρατείται Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%  

Β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος γίνεται όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, 

για τις υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσης που θα παρέχει ο ανάδοχος. 

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν οποιο-

δήποτε δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει 

στο πλαίσιο της παροχής των υλικών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Άρθρο 7: Λοιποί όροι 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντι-

κού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, 

το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστι-

κού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του 

Ν. 4412/2016. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που 

θα προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλε-

ση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα 

στον Ηράκλειο Κρήτης αρμόδια Δικαστήρια. 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών κα-

θώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα 

………………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός ..……….. 

 

Αποδέχομαι πλήρως τους όρους της αριθμ……………….. Πρόσκλησης σύμφωνα με τους 

συνημμένους πίνακες της τεχνικής προσφοράς μου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗ-

ΤΑΤΕΜ 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑ-

ΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 γιλέκα προστασίας για χειριστές 
μηχανημάτων έργου.» 

500 ΤΕΜ   

     

     

     

     

     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    

ΦΠΑ    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ    

 

 
Ηράκλειο,……………………… 

Ο προσφέρων 

……………………………………………. 
[Ονοματεπώνυμο, Σφραγίδα & υπογραφή] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

Α.Φ.Μ. 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή τιμολογίου/ών για πληρωμή 

 

Ηράκλειο_____/______/20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

  Δ/ΝΣΗ……………………………………………. 

  ΤΜΗΜΑ………………………………………….. 

 

Σας υποβάλλουμε το/τα 

υπ΄αριθμ………………………………………………………

…………………………………..τιμολόγιο/α και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

            (σφραγίδα – υπογραφή) 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

 
 




