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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την παροχή υπηρεσιών παράθεσης γεύματος, στο πλαίσιο της δράσης «11ο Διεθνές 

Συμβουλευτικό Συνέδριο, Πολιτιστικές Διαδρομές, του Συμβουλίου της Ευρώπης», που θα 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, 

Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020- 2022 

 
Η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνει με το Δήμο Χανίων, το Δήμο Πλατανιά, το Εμποροβιομηχανικό 
Επιμελητήριο Χανίων, την ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ και τον ΕΟΤ και υπό την αιγίδα των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουρισμού τη δράση αναπτυξιακού χαρακτήρα «11ο Διεθνές Συμβουλευτικό Συνέδριο, 
Πολιτιστικές Διαδρομές, του Συμβουλίου της Ευρώπης», που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 5 
Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, στα Χανιά, στο πλαίσιο των δράσεων 
Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 
Περιφέρειας Κρήτης 2020- 2022. 
 
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε την Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, και 
μόνο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1217/2022 (αρ. πρακτ. 23/09-009-2022) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ:64Π97ΛΚ-Σ73) και την υπ. αρ. 41012022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) 
(ΑΔΑ:ΩΑΡ17ΛΚ-Χ3Γ ), Φορέας 00-071, ΚΑΕ 00.9179.01.001, στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού 
Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020-2022 
Περιφέρειας Κρήτης, 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. 
24412/2016». 
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 
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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 παροχή υπηρεσιών παράθεσης παραδοσιακού γεύματος στους 
τετρακόσιους (400) Συνέδρους, στο πλαίσιο της δράσης «11ο Διεθνές Συμβουλευτικό Συνέδριο, 
Πολιτιστικές Διαδρομές, του Συμβουλίου της Ευρώπης», που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 5 
Οκτωβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, στα Χανιά, έως του ποσού των 12.500,00 
€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την υλοποίησή τους. 
 
 
 
                                                                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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