
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ 

   
 
 
 
  
 

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1   ΠΡΟΣ:  

Τ. Κ. : 731 33 Χανιά 

-  1. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

mousikeskatagrafes@gmail.com  

                      

Πληροφορίες: Αθανασία Ζώτου 

-  2. ΕΚΜΕΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ / 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ 

maria@mariasrestaurant.net          

Τηλέφωνο:2821 3 44401 

 3. KYRIAKAKIS TRAVEL  

ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Α.Ξ.Τ.Ε.  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ticketing@kyriakakis.gr        

E-mail: zotou@crete.gov.gr 

-  4.  Arkadi Hotel 

info@arkadi – hotel.gr 

    
 

 
-  5. Βασίλειος Πιτσόνης  

info@scripta-media.gr  

 
-  6. Χαζιράκης Βασίλειος 

xazirakis@otenet.gr  

                                                   
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΡΑΔΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΓΛΕΝΤΙΟΥ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 

ΚΟΥΖΙΝΑΣ    
 

 
Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προβεί στη συνδιοργάνωση Βραδιάς Μικρασιάτικου 

Γλεντιού και Μικρασιάτικης Κουζίνας.  

Στο πλαίσιο  αυτό, παρακαλούμε τις εξής Εταιρίες και μόνο: 

1. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ. ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

2.  ΕΚΜΕΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ 

3. KYRIAKAKIS TRAVEL. ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Α.Ξ.Τ.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Χανιά, 1 Ιουλίου 2022  

Αρ.πρωτ: 194131 

 

mailto:mousikeskatagrafes@gmail.com
mailto:maria@mariasrestaurant.net
mailto:ticketing@kyriakakis.gr
mailto:info@scripta-media.gr
mailto:xazirakis@otenet.gr




4. Arkadi Hotel 

5. Βασίλειος Πιτσόνης 

6. Χαζιράκης Βασίλειος  

 

 όπως μας καταθέσουν εντός (5) ημερών τα κάτωθι: 

 

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. 4412/2016 ». 

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 

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) καθώς και οι μεταβολές. 

 

και επίσης:  

 

6α.  Οικονομική προσφορά της Εταιρείας ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ. ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για 

την οργάνωση και παραγωγή του Μικρασιάτικου Γλεντιού, έως του ποσού των δύο χιλιάδων 





εκατό εβδομήντα ευρώ (2.170,00€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Φορέας 03.072-

00.0844.01, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης 2061 (ΑΔΑ: ΨΣ717ΛΚ-Λ5Φ).  

6β.  Οικονομική προσφορά της Εταιρείας  ΕΚΜΕΚΤΣΙΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ / 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ για την οργάνωση και παραγωγή της 

Μικρασιάτικης Κουζίνας, έως του ποσού των χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00 €)  

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Φορέας 03.072-00.0844.01, σύμφωνα με την απόφαση 

ανάληψης 2061 (ΑΔΑ: ΨΣ717ΛΚ-Λ5Φ).  

6γ. Οικονομική προσφορά της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Α.Ξ.Τ.Ε. για τη μετακίνηση της κ. 

Μαρίας Εκμεκτσίογλου, έως του ποσού των διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (288,00€) 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Φορέας 03.072-00.0844.01, σύμφωνα με την απόφαση 

ανάληψης 2948 (ΑΔΑ: 69Τ37ΛΚ-4Ξ8).  

6δ.  Οικονομική προσφορά της Εταιρείας ARKADI HOTEL για τη φιλοξενία της κ. Μαρίας 

Εκμεκτσίογλου, έως του ποσού των εκατό ογδόντα τριών ευρώ (183,00€) 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Φορέας 03.072-00.0844.01, σύμφωνα με την απόφαση 

ανάληψης 2948 (ΑΔΑ: 69Τ37ΛΚ-4Ξ8).  

6ε. Οικονομική προσφορά της Εταιρείας Βασίλειος Πιτσόνης για τη δημιουργία υλικού 

προβολής της δράσης, έως του ποσού των εκατό ογδόντα έξι ευρώ (186,00€) 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), Φορέας 03.072-00.0844.01, σύμφωνα με την απόφαση 

ανάληψης 2948 (ΑΔΑ: 69Τ37ΛΚ-4Ξ8).  

6στ. Οικονομική προσφορά της Εταιρείας Χαζιράκης Βασίλειος για την εκτύπωση μπάνερ της 

δράσης, έως του ποσού των εκατό τριών ευρώ (103,00€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), 

Φορέας 03.072-00.0844.01, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης 2948 (ΑΔΑ: 69Τ37ΛΚ-4Ξ8).  

        

 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  

 

 

                                                              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ  

 

 

 

 

http://www.crete.gov.gr/



