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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης με λεωφορεία, για τις ανάγκες της 

πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ME ΤΙΤΛΟ "ΑΘΛ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΣΠΕΚ 2022-

2023"», στο πλαίσιο του 75ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 

2022ΝΠ50200021 και κωδικό MIS 5174875 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης 

Το  έργο με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» αφορά στην 

υλοποίηση αθλητικών δράσεων τοπικού χαρακτήρα από την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία συμβάλλει στην 

πραγμάτωση αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων υψηλής ποιότητας, αναλαμβάνοντας αφενός τον 

οργανωτικό σχεδιασμό και την υλοποίησής και αφετέρου καλλιεργώντας τα αισθήματα του ‘Ευ 

αγωνίζεσθαι’, της ευγενούς άμιλλας και της συνεργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό και για την υλοποίηση του  75ου  Υποέργου  με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ME ΤΙΤΛΟ "ΑΘΛ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΟΥΡΝΟΥΑ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΣΠΕΚ 2022-2023"», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί από 16 Νοεμβρίου 2022 έως 18 Δεκεμβρίου 2022, στην Κρήτη, παρακαλούμε την 

εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε» και μόνο, σύμφωνα με την υπ. αρ. 341287/4-

11-2022 Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης διάθεσης πίστωσης με αρ.πρωτ. 192836/30.06.2022 

(ΑΔΑ: 9ΑΣ87ΛΚ-Ι9Ε), όπως μας καταθέσει εντός (5) ημερών τα συγκεκριμένα : 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου, πριν από την ημερομηνία της 
παρούσας πρόσκλησης)  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως: 
α)  στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων το ίδιο το φυσικό πρόσωπο 
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
δ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ.  
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3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, σε ισχύ, στο οποίο θα αναφέρεται το ειδικό 

επάγγελμα. 

4. Οικονομική προσφορά για παροχή υπηρεσιών μετακίνησης των συμμετεχόντων με λεωφορεία 50 

θέσεων ως εξής: 

- 16/11/2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ) 
- 23/11/2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΓΟΥΡΝΕΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ) 
- 26/11/2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΧΑΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 
- 03/12/2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 
- 03/12/2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΡΧΑΝΕΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ) 
- 10/12/2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 
- 14/12/2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ) 
- 17/12/2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΧΑΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΕΑΝΙΔΕΣ) 
- 18/12/2022 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΧΑΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ) 

για την υλοποίηση της εκδήλωσης, έως του ποσού των 4.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. 

 
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr. 
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