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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για τις υπηρεσίες Δωρεάν Μετακίνησης (κάρτα Δωρεάν Μετακίνησης)  

Απόρων Φοιτητών που Φοιτούν σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην 

Περιφέρεια Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023. 

 

 

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινωνικού Προγράμματος της 

Περιφέρειας Κρήτης με δράσεις Υπερτοπικού χαρακτήρα Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων 

και για την καταπολέμηση των συνεπειών της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη, συνεχίζει την 

υλοποίηση της Κοινωνικής Δράσης με θέμα: «Δωρεάν Κάρτα Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών που 

Φοιτούν σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Περιφέρεια Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 

2022-2023». Η Δράση αφορά Φοιτητές, που η οικογένεια τους πληροί τα κριτήρια που τίθενται ως 

προς το εισόδημα και τις προϋποθέσεις ένταξης στην υπ’ αρ. Δ13/οικ.53923/23-07-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 

3359-Β-28/07/21 (Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης). 

Η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των Απόρων Φοιτητών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της 

Π.Ε Χανίων - Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) αφορά στις 

μετακινήσεις τους από και προς τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με το «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.  

Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης με τη μισή αξία 

της κάρτας δωρεάν μετακίνησης να καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του Κοινωνικού 

 

Ηράκλειο,  28-09-2022 

Αρ. πρωτ.:  295196 

                   

                       ΠΡΟΣ:   

 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.       

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

chaniabus@gmail.com 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

Δ/ΝΣΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΑΡΩΓΗΣ 

Ταχ. Δ/νση : Μ. Μουσούρου 15  

71201 Ηράκλειο                                                                                                               

Πληροφορίες: Ειρήνη Μαγουλάκη 

Τηλ: 2813410210 

E-mail : emagoulaki@crete.gov.gr   
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Προγράμματος της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης και το υπόλοιπο ποσό από  

το «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ». 

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε την εταιρεία «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» 

και μόνο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4058/2022 (286065/20-09-2022, ΑΔΑ: 6ΧΞΜ7ΛΚ-Ε7Ω) 

Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης της κοινωνικής δράσης με τίτλο «Δωρεάν Κάρτα 

Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών που Φοιτούν σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην 

Περιφέρεια Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023» με ΚΑΕ  00-071 9179.01, όπως 

καταθέσετε στην Υπηρεσία μας εντός (7) 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 

παραγράφου   1 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. 

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 τις υπηρεσίες Δωρεάν Μετακίνησης (κάρτα Δωρεάν 

Μετακίνησης) Απόρων Φοιτητών και συγκεκριμένα για μετακίνηση 16 φοιτητών (1 για το 

ΕΛΜΕΠΑ στα Χανιά και 15 για το Πολυτεχνείο Κρήτης της Π.Ε Χανίων) για το Ακαδημαϊκό 
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Έτος 2022-2023, στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 30η/06/2023, 

έως του ποσού των δυο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (2.835,00€), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών φόρων, για την υλοποίησή της.  

 

 

 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

         

 

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 

2022 με δράσεις Υπερτοπικού χαρακτήρα Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και για την 

καταπολέμηση των συνεπειών της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη, θα συνεχίσει να 

υλοποιείται η Κοινωνική Δράση με θέμα: «Δωρεάν Κάρτα Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών που 

Φοιτούν σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Περιφέρεια Κρήτης. Η Δράση αφορά 

Φοιτητές, που η οικογένεια τους πληροί τα κριτήρια που τίθενται ως προς το εισόδημα και τις 

προϋποθέσεις ένταξης στην υπ’ αρ. Δ13/οικ.53923/23-07-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3359-Β-28/07/21 

(Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης). 

Η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των Απόρων Φοιτητών θα γίνεται από τον τόπο διαμονής 

φοίτησης προς τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Π.Ε Χανίων - Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΛΜΕΠΑ) που 

είναι εγγεγραμμένοι και αφορά στις μετακινήσεις τους από και προς τα ιδρύματα αυτά το 

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Προς                                                                                                         __-__-2022 

Περιφέρεια Κρήτης 

Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας 

Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας 

Περιφέρειας Κρήτης 

Μάρκου Μουσούρου 15 

Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο 

 

                                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για τη Στήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και συγκεκριμένα για την Κοινωνική Δράση  

με θέμα: «Δωρεάν Κάρτα Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών που Φοιτούν σε Δημόσια  

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Περιφέρεια Κρήτης για το Ακαδημαϊκό  Έτος 2022-2023», 

στο πλαίσιο των δράσεων του Κοινωνικού Προγράμματος 2022  

για υπερτοπικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Ο ………………….……………………………………………………….., ως νόμιμος εκπρόσωπος της 

εταιρείας με την επωνυμία………………………… (σε περίπτωση νομικού προσώπου)  με ΑΦΜ: 

…………….., Δ.Ο.Υ.: ……….. (έδρα……………………………. οδός …….………………….. αριθμός 

…………… Τ.Κ. …………..    τηλ. ……………………), αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ. 

……………../202.. πρόσκλησης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι: α) 

αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης, β) η 

προσφερόμενη τιμή ισχύει έως την ολοκλήρωση της σύμβασης και γ) στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την οριστική 

παράδοση όπως ορίζεται στην σχετική πρόσκληση. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

     Στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 

2022 με δράσεις Υπερτοπικού χαρακτήρα Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και για την 

καταπολέμηση των συνεπειών της Φτώχειας και την Κοινωνική Ένταξη, θα συνεχίσει να 

υλοποιείται η Κοινωνική Δράση με θέμα: «Δωρεάν Κάρτα Μετακίνησης Απόρων Φοιτητών που 

Φοιτούν σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Περιφέρεια Κρήτης. Η Δράση αφορά 

Φοιτητές, που η οικογένεια τους πληροί τα κριτήρια που τίθενται ως προς το εισόδημα και τις 

προϋποθέσεις ένταξης στην υπ’ αρ. Δ13/οικ.53923/23-07-2021 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3359-Β-28/07/21 

(Πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).  
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Η κάλυψη των δαπανών μετακίνησης των Απόρων Φοιτητών θα γίνεται από τον τόπο διαμονής 

φοίτησης προς τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Π.Ε Χανίων - Πολυτεχνείο Κρήτης, ΕΛΜΕΠΑ) που 

είναι εγγεγραμμένοι και αφορά στις μετακινήσεις τους από και προς τα ιδρύματα αυτά το 

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ καθαρό σε Ευρώ +ΦΠΑ σε Ευρώ ( __% Φ.Π.Α.) =ΚΟΣΤΟΣ μεικτό σε Ευρώ  

____,__ Ευρώ ____,__ Ευρώ   ( __% Φ.Π.Α.) ____,__ Ευρώ  

 

 
 

 

Με εκτίμηση 

Σφραγίδα, υπογραφή 

 




