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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ     

   

 
Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων προτίθεται να συνδιοργανώσει κύκλο 
διαλέξεων με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Νομού Χανίων, με περιεχόμενο θέματα που αφορούν 
τόσο στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και την πνευματική ανάπτυξη και την 
αισθητική καλλιέργεια της Εκπαιδευτικής Κοινότητας  και του ευρύτερου σώματος των 
πολιτών, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.  
 
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ, και μόνο, σύμφωνα με 

την υπ’ αριθ. 59809 / 22.02.2023 Απόφαση Έγκρισης διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΑΨ37ΛΚ-

ΓΝΜ, ΑΔΑΜ: 23REQ012188058), όπως μας καταθέσει εντός (5) ημερών τα ακόλουθα:  

1.  Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση 
νομικού προσώπου) στην οποία θα δηλώνεται ότι : «δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 1 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. Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ. 
3.  Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση, σε ισχύ. 
4.  Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου ή άλλου αρμόδιου 

επαγγελματικού μητρώου που να έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή σε αυτό 
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καθώς και το ειδικό επάγγελμα. 
5.  Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος: 
α)  Στις περιπτώσεις που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Εφόσον η 
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό 
αρμόδιας αρχής (π.χ.ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

β)  Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος 
από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές. 

6.  Οικονομική προσφορά για τις λειτουργικές δαπάνες χρήσης των χώρων του 
Πνευματικού Κέντρου Χανίων, όπου θα πραγματοποιηθεί ο κύκλος διαλέξεων, με 
συνολικό ποσό τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €), 
(συμπεριλαμβανομένου 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 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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