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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για την Οργάνωση της παραγωγής και καλλιτεχνική υποστήριξη της μουσικής 

παράστασης «Διοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης - μουσικής παράστασης με τίτλο 

“Πήρα απ’ τη νιότη χρώματα"», που θα πραγματοποιηθεί στo πλαίσιο του 

Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς 

Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023. 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου διοργανώνει την πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Διοργάνωση 

Πολιτιστικής εκδήλωσης - μουσικής παράστασης με τίτλο “Πήρα απ’ τη νιότη χρώματα”», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στις 14 Μαρτίου 2023, στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού- 

Πολιτισμού 2023. 

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε τον οικονομικό φορέα «ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»  και μόνο, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 211/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης (πρακτικό Νο 

07/02-03-2023) και την Α/Α 1472/2023 Δέσμευση Πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΥΤΜ7ΛΚ-Θ5Β), Φορέας 071 και 

ΚΑΕ 071-00.9179 και ενάριθμο 01.14.23.001, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων 

Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού 2023, όπως μας 

καταθέσετε 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. Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ. 

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

ειδικό επάγγελμα. 

4. Οικονομική προσφορά για την Οργάνωση της παραγωγής και καλλιτεχνική υποστήριξη 

της μουσικής παράστασης με τίτλο «Διοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης - μουσικής παράστασης 

με τίτλο “Πήρα απ’ τη νιότη χρώματα”», που παρουσιάζει το καλλιτεχνικό σχήμα «Ωδηπόρος, που 

διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Συνεδριακό 

Κέντρο Ηρακλείου, στις 14 Μαρτίου 2023, έως του συνολικού ποσού των 6.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 

Σε περίπτωση μεταβολής του χρόνου ή του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης, λόγω των καταστάσεων 

που επικρατούν στη χώρα από την εξέλιξη της πανδημίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, η εκδήλωση 

θα πραγματοποιηθεί σε νέο χρόνο ή τόπο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της πρόσκλησης για τον 

λόγο αυτό. 

 

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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