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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Φιλοξενία (διαμονή) Στελεχών του 

ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τους εργαζόμενους της Π.Ε. 

Χανίων   

 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προτίθεται να προβεί στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

που θα υλοποιήσουν στελέχη του ΕΚΑΒ για τους εργαζόμενους της Π.Ε., από τέλη Σεπτεμβρίου 2022 

έως και τα τέλη Οκτωβρίου 2022, στα Χανιά.   

 

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε την ΛΕΙΒΑΔΙΤΑΚΗΣ Ο.Ε., ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

ΠΥΡΓΟΣ και μόνο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1282/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Κρήτης (Πρακτικό Νο 24/20-09-2022) και την Α/Α 4087/2022 Δέσμευση Πίστωσης 

(ΑΔΑ: ΡΛΝ67ΛΚ-Ξ9Δ, ΑΔΑΜ: 22REQ0111291130)  Φορέας 03-072 και ΚΑΕ 00.0844.01, όπως μας 

καταθέσετε εντός (5) ημερών τα παρακάτω: 

 

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 
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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 υπηρεσίες φιλοξενίας (διαμονή) έξι (6) Στελεχών του ΕΚΑΒ, κατά 

τις ημερομηνίες από τις 28 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2022, (6 μονόκλινα) 

με συνολικό ποσό έως 7.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την υλοποίησή τους.  

 

 

                                   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ  
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