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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για την παροχή υπηρεσίας συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αναπτυξιακού χαρακτήρα, με 

τίτλο «Συμπόσιο Χαρουπιού 2022» 
 

 
Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι, 
 
Η Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας (ΔΑΠΟΕ),  έχει προγραμματίσει και 
διενεργεί μια σειρά δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο νησί μας, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και της Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete).  
Συγκεκριμένα, από το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης 

προγραμματίζεται η αναπτυξιακού χαρακτήρα συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Συμπόσιο 

Χαρουπιού 2022», την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022 στο Χαρουπόμυλο Πανόρμου,  που 

κρίνεται αναγκαία για την ανάδειξη των ιδιοτήτων της Χαρουπιάς, τις πιθανές χρήσεις των προϊόντων 

της και την ενίσχυση της αλυσίδας αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τομέα της υγείας - 

ευεξίας της RIS3Crete. 

Για αυτό το λόγο υπάρχει άμεση ανάγκη για την παροχή υπηρεσίας συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης 

αναπτυξιακού χαρακτήρα, με τίτλο «Συμπόσιο Χαρουπιού 2022», η οποία θα περιλαμβάνει δράσεις 
που θα αφορούν στη παρουσίαση του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της 
Περιφέρειας Κρήτης και της   Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) για το ερευνητικό έργο «Δράσεις για 
την βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού της Χαρουπιάς στην Περιφέρεια Κρήτης», καθώς και των 
αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας,  επαναλειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του 
Χαρουπόμυλου, έκθεση προϊόντων Χαρουπιού από παραγωγούς και επιχειρήσεις, παρασκευή 
χαρουποεδεσμάτων, εκπαιδευτικές δράσεις/δημιουργική απασχόληση παιδιών, οργάνωση συναυλίας, 
κ.α. 
Για τις ανάγκες της Συνδιοργάνωσης, η Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιήσει την παρακάτω 
δαπάνη:  
• Οργάνωση και Παραγωγή των δράσεων της εκδήλωσης, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 

χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  
Οι δαπάνες της Οργάνωσης και Παραγωγής για την άρτια συνδιοργάνωση της εκδήλωσης αφορούν 
σε: καμπάνια ενημέρωσης και δημιουργία υλικού προβολής, ενοικίαση περιπτέρων, οργάνωση 
εσωτερικού και εξωτερικού εκθεσιακού χώρου, μετακινήσεις, διαμονές & φιλοξενία 
προσκεκλημένων/συμμετεχόντων, βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση, παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας, 
προμήθεια πρώτων υλών, προμήθεια/εκμίσθωση αναγκαίου εξοπλισμού, κλπ. 
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Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε σχετική οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα, μαζί με μια Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου σας, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας σας: 
 
i. Δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 
ii. Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 
iii. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του. 
iv. Δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (147 Α΄) 
v. Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 
vi. Δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ και εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα 
με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) 
αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της 
Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με 
αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022 (σχετικές πληροφορίες 
έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ απ. 3697/6-7-2022, ΑΔΑ 69Η3ΟΞΤΒ-ΠΚΣ). 
vii. Ότι έλαβε πλήρη γνώση της Α.Π. 287513/21-09-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και 
αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τις προδιαγραφές για την εκτέλεση του συνόλου του 
αντικειμένου. 
 
Τέλος, παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν άμεση ανταπόκριση σας, εντός το πολύ 8 
ημερών, προκειμένου η Υπηρεσία μας να προχωρήσει σε επόμενες σχετικές ενέργειες. 
 
Είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2813 410137, 142 
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