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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για υπηρεσίες ταξιδιωτικού γραφείου για την εκδήλωση με τίτλο «Συνδιοργάνωση 

Αθλητικής Εκδήλωσης με τίτλο “32η Διημερίδα Αθλητικών Συντακτών Ελλάδας 

και Κύπρου”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο εκδηλώσεων του 

Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους 

τομείς Αθλητισμού-Πολιτισμού 2022 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου συνδιοργανώνει με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου 

(ΠΣΑΤ) και σε συνεργασία με την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου (ΕΑΚ) την αθλητική εκδήλωση με 

τίτλο «Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης με τίτλο “32η Διημερίδα Αθλητικών Συντακτών 

Ελλάδας και Κύπρου”», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2022 και 1 Δεκεμβρίου 2022, 

στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  

2022.  

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε την εταιρεία «ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» και μόνο, σύμφωνα 

με την αρ. 4841/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) (ΑΔΑ:ΩΖΨΡ7ΛΚ-Ι7Μ),Φορέας 01-

071, ΚΑΕ 9779.01.002, στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου  2022, 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.  

3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, σε ισχύ, στο οποίο θα αναφέρεται το ειδικό 

επάγγελμα. 
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4. Οικονομική προσφορά για υπηρεσίες ταξιδιωτικού γραφείου και συγκεκριμένα όπως παρακάτω: 

• Αεροπορικά Εισιτήρια για 15 άτομα από Αθήνα για Ηράκλειο με επιστροφή από 
Ηράκλειο για Αθήνα, με ενδεικτικό κόστος 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  

• Διαμονή για 31 συμμετέχοντες και συγκεκριμένα, για 16 άτομα σε μονόκλινο δωμάτιο για 
3 ημέρες και για 15 άτομα σε μονόκλινο δωμάτιο για δύο ημέρες με ενδεικτικό κόστος 
4.680,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  

• Μετακινήσεις των συμμετεχόντων της εκδήλωσης με λεωφορείο από Αεροδρόμιο 

(Χανίων-Ηρακλείου) προς Ξενοδοχείο με επιστροφή και για μετακινήσεις εντός πόλεως 

κατά τις ημέρες της εκδήλωσης, με ενδεικτικό κόστος 1.320,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

 

έως του ποσού των 10.000,00 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. 

 
 
                                                                                  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
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