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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Ηράκλειο, 22 /09/2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                  Αρ.Πρωτ. : 288473 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ  

ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας        
Τ.Κ.: 71201, Ηράκλειο                                  ΠΡΟΣ: «BEST WAY TRAVEL» 

 Πληροφορίες: Β. Μαδούλκα                            ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ 

Τηλέφωνο: 2813412428                                 Ιδομενέως 37 71202, Ηράκλειο 

 Ε-mail: vmadoulka@crete.gov.gr                                        

                                                                                          
         
                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Για την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στη διοργάνωση της συνάντησης των εταίρων στο 

Ηράκλειο, στο πλαίσιο του  έργου RETOUR-Remember TOgether to Understand each other 

better- του χρηματοδοτικού πλαισίου EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE 

AGENCY (EACEA).  

     

                                                 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) Την αριθμ. 1218/16.2.2021 (ΦΕΚ 762 τ. Β) απόφαση της συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας Κρήτης».  

(γ) Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, (ενσωμάτωση 

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

(δ) Του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

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

(στ) 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 υπηρεσία» 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». 
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2. Τη με αρ. 1274/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης με την οποία 

εγκρίνεται δαπάνης για την Απευθείας Ανάθεση παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο  υλοποίησης της 

συνάντησης στο Ηράκλειο όλων των εταίρων του έργου  RETOUR. 

3. Την με αριθμ.   4134  /2022 (ΑΔΑ 6ΦΝΟ7ΛΚ-ΛΓ3) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,  

 
ΚΑΛΕΙ 

Τον ενδιαφερόμενο και μόνο, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά με το αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης, να υποβάλλει προσφορά για τη διοργάνωση της συνάντησης στο Ηράκλειο όλων των 

εταίρων του έργου  RETOUR- Remember TOgether to Understand each other better- του 

χρηματοδοτικού πλαισίου EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY (EACEA).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.600,00 €. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του έργου RETOUR οικονομικού έτους 2022: 15.600,00€ (ΚΑΕ: 00.071-

00.5441.01.045).  

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στη διοργάνωση της συνάντησης 

των εταίρων στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του  έργου RETOUR-Remember TOgether to Understand each 

other better- του χρηματοδοτικού πλαισίου EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE 

AGENCY (EACEA).  

 Πιο συγκεκριμένα το παραδοτέο θα περιλαμβάνει τα εξής: 

1.  Αεροπορικά εισιτήρια για 15 άτομα ως εξής: 

3 αεροπορικά εισιτήρια από Βερολίνο προς Ηράκλειο και επιστροφή στο Βερολίνο 

3 αεροπορικά εισιτήρια από Σόφια προς Ηράκλειο και επιστροφή στη Σόφια 

3 αεροπορικά εισιτήρια από Φρανκφούρτη προς Ηράκλειο και επιστροφή Ηράκλειο προς 

Λουξεμβούργο 

3 αεροπορικά εισιτήρια από Πράγα προς Ηράκλειο και επιστροφή στην Πράγα 

3 αεροπορικά εισιτήρια από Κατοβίτσε προς Ηράκλειο και επιστροφή στο Κατοβίτσε  

2. δαπάνες διαμονής, σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Ηράκλειο ως εξής: 4 διανυκτερεύσεις για 

12 άτομα σε μονόκλινα δωμάτια και 3 διανυκτερεύσεις για 3 άτομα σε μονόκλινα δωμάτια 
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3. δαπάνη για τη μεταφορά τους από το Ηράκλειο στα Χανιά (Σούδα, πόλη Χανίων, Μάλεμε) 

και επιστροφή στο Ηράκλειο την ίδια μέρα. 

4. υπηρεσίες ξεναγού  

5. Εισιτήρια Ιστορικου Μουσείου Ηρακλείου και Ναυτικού Μουσείου Χανίων  

6. 4 coffee breaks 

Λόγοι αποκλεισμού 

 

Οι προσφέροντες αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται 

στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 

του Ν. 4782/2021. 

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

 

Οι προσφορές αποστέλλονται με ευθύνη του προσφέροντα, όσον αφορά στην έγκαιρη παράδοσή τους,  

στο Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών της Περιφέρειας 

Κρήτης έως την 26/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.  

Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία , 

τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π) καθώς και η ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.      288471     /22-

09-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση της συνάντησης στο 

Ηράκλειο όλων των εταίρων του έργου  RETOUR- Remember TOgether to Understand each 

other better- του χρηματοδοτικού πλαισίου EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE 

AGENCY (EACEA). 

 

Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς : 

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.  
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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) Την Οικονομική προσφορά η οποία υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. 

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης 

Το παραδοτέο θα παραδοθεί στο κτίριο όπου στεγάζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών Διεθνών 

Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών.  

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διάρκεια έως το τέλος του έτους ήτοι μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2022 από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. 

 

                                            Κρατήσεις – Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει  μετά την οριστική παραλαβή και την προσκόμιση του 

τιμολογίου με έκδοση χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε Ηρακλείου. 

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 (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) 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 

οποιοδήποτε δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης. 
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        Λοιποί όροι 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

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

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Περιφερειάρχης  Κρήτης 

 

 

Σταύρος Αρναουτάκης 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

http://www.crete.gov.gr/
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Ο/Η ………………….………………………………………………………..,  με ΑΦΜ: …………….., Δ.Ο.Υ.: 

………..(έδρα……………………………. οδός …….………………….. αριθμός …………… Τ.Κ. …………..    τηλ. 

……………………), αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ.              /21-09-2022  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. 

 

 

Τίτλος Παραδοτέου Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

 

Τιμή με ΦΠΑ 

Αεροπορικά εισιτήρια για 15 άτομα ως εξής: 

3 αεροπορικά εισιτήρια από Βερολίνο προς Ηράκλειο 

και επιστροφή στο Βερολίνο 

3 αεροπορικά εισιτήρια από Σόφια προς Ηράκλειο και 

επιστροφή στη Σόφια 

3 αεροπορικά εισιτήρια από Φρανκφούρτη προς 

Ηράκλειο και επιστροφή Ηράκλειο προς 

Λουξεμβούργο 

3 αεροπορικά εισιτήρια από Πράγα προς 

Ηράκλειο και επιστροφή στην Πράγα 

3 αεροπορικά εισιτήρια από Κατοβίτσε προς Ηράκλειο 

και επιστροφή στο Κατοβίτσε  

 

  

Δαπάνες διαμονής, σε κεντρικό ξενοδοχείο στο 

Ηράκλειο ως εξής: 4 διανυκτερεύσεις για 12 άτομα σε 

μονόκλινα δωμάτια και 3 διανυκτερεύσεις για 3 άτομα 

σε μονόκλινα δωμάτια 
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Τίτλος Παραδοτέου Τιμή χωρίς ΦΠΑ 

 

Τιμή με ΦΠΑ 

Δαπάνη για τη μεταφορά τους από το Ηράκλειο στα Χανιά 

(Σούδα, πόλη Χανίων, Μάλεμε) και επιστροφή στο 

Ηράκλειο την ίδια μέρα. 

 

  

Υπηρεσίες ξεναγού  

 

  

Εισιτήρια Ιστορικού Μουσείου Ηρακλείου και Ναυτικού 

Μουσείου Χανίων  

 

  

4 coffee breaks 

 

  

 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα) 
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