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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Για υπηρεσίες Δημιουργίας Ηλεκτρονικών banners, για την υλοποίηση της αθλητικής 

εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Tελική φάση 

Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης Γυναικών και Ανδρών της Ε.Σ.Π.Ε.Κ.”», που θα 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης 

για τους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού 2023.  

 

Η Περιφέρεια Κρήτης συνδιοργανώνει με την Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Κρήτης την αθλητική 
εκδήλωση με τίτλο «Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Tελική φάση Πρωταθλημάτων 
Πετοσφαίρισης Γυναικών και Ανδρών της Ε.Σ.Π.Ε.Κ.”», που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, στις 26 
Μαρτίου 2023 (οι αγώνες των Ανδρών) και στις 2 Απριλίου 2023 (οι αγώνες των Γυναικών), στο 
Ηράκλειο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς 
Αθλητισμού- Πολιτισμού 2023. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ. αρ. 1585/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Α.Α.Υ.) (ΑΔΑ: 9Χ5Υ7ΛΚ-3ΤΟ), Φορέας 00-071, ΚΑΕ 071-009179 και ενάριθμο 00.14.23.002, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού- 
Πολιτισμού 2023. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε την παρακάτω επιχείρηση και μόνο, να καταθέσει 
εντός πέντε (5) ημερών την ανάλογη με τις υπηρεσίες που της ζητούνται, οικονομική προσφορά: 
 
1) «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»: Οικονομική προσφορά για υπηρεσίες Δημιουργίας 
Ηλεκτρονικών banners, έως του ποσού των 1.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. 
 
Επίσης, η παραπάνω επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει εντός (5) ημερών τα παρακάτω: 
 
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, 
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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.  
 
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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