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                 Ηράκλειο, 1 Ιουνίου 2017 

               Αριθ. Πρωτ. οικ. 32212/338 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης, στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ενίσχυση 

της ετοιμότητας για την παροχή στέγασης σε χώρους προσωρινής διαμονής 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» και ακρωνύμιο «PACES», ενδιαφέρεται 

για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς στην Κύπρο στελεχών από φορείς και 

Υπηρεσίες της Κρήτης που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας 

για συμμετοχή σε σχετική εκπαίδευση. Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί 

επανάληψη της με αριθ. οικ. 28167/310/15-5-2017 αντίστοιχης, για την 

οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.  

Συγκεκριμένα, θα επιλεγεί γραφείο γενικού τουρισμού για την έκδοση 

δεκαπέντε (15) αεροπορικών εισιτηρίων Κρήτη (Ηράκλειο ή Χανιά) -  

Κύπρος (Λάρνακα ή Πάφος αντίστοιχα) - Κρήτη (Ηράκλειο ή Χανιά), με 

αναχώρηση στις 20-6-2017 και επιστροφή στις 24-6-2017 και, στην 

περίπτωση που η αναχώρηση ή η άφιξη ή και τα δύο γίνουν από τα Χανιά, η 

μεταφορά με λεωφορείο των ανωτέρω 15 εκπαιδευόμενων από την έδρα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Ηράκλειο, Πλατεία Κουντουριώτη) στο 

Διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων, ή αντίθετα, για τις ίδιες ημερομηνίες και σε 
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ανταπόκριση με τις ανωτέρω πτήσεις, όπως αναλυτικά φαίνεται στο 

συνημμένο Παράρτημα Α.   

Προσκαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να καταθέσουν 

έγγραφες κλειστές προσφορές για την προμήθεια των αεροπορικών και 

λοιπών εισιτηρίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συνημμένο Παράρτημα Α, το 

αργότερο έως την 13η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο 

Πρωτόκολλο της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης, Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο.  

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία 

του προσφέροντος και τα κάτωθι στοιχεία: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (Αριθ. Πρωτ. Δ/νσης Π.Π. της Α.Δ.Κ. 28167/310/2017).  

 Ο σφραγισμένος φάκελος πρέπει να περιέχει με ποινή αποκλεισμού: 

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρεται: 

• Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους. 

• Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο. 

• Ότι διαθέτουν εν ισχύ το προβλεπόμενο σήμα λειτουργίας τουριστικού 

γραφείου. 



 

 
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 
Πλ.Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο, Τηλ: 2813 404155, 141, Fax: 2813 404198, e-mail: m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr 

 

 

2) Συμπληρωμένο όλο τον πίνακα του Παραρτήματος Α με πρωτότυπη 

σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7,000 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και η δαπάνη θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του προγράμματος PACES – κατηγορία ταξίδια. 

Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

  Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την 

προσφορά της παρούσας χωρίς καμία αποζημίωση στους προσφέροντες. 

 

Ο Υπεύθυνος του Προγράμματος 

 

 

       Μιχάλης Γκοργκούλης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 

1 Αεροπορικό εισιτήριο 1 ατόμου από Ηράκλειο Κρήτης (Αεροδρόμιο Ν. 
Καζαντζάκης) ή από Χανιά Κρήτης (Αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης) 
προς Κύπρο (Αεροδρόμιο Λάρνακας ή Πάφου) μετ’ επιστροφής από Κύπρο 
(Αεροδρόμιο Λάρνακας ή Πάφου) προς Ηράκλειο Κρήτης (Αεροδρόμιο Ν. 

Καζαντζάκης) ή προς Χανιά Κρήτης (Αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης)  
με αποσκευή (επιπλέον χειραποσκευής)  

15   

2 Μεταφορά των 15 εκπαιδευόμενων, εάν υπάρχει πτήση που περιλαμβάνει 
τα  Χανιά, από το Ηράκλειο (πλατεία Κουντουριώτη) προς τα Χανιά 

(Αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης), ή αντίθετα, μέσω λεωφορείου  

1   

 Συνολικό κόστος (αριθμητικά)   € 

 Συνολικό κόστος (ολογράφως)    

*Ο αριθμός των ατόμων είναι ενδεικτικός για τον υπολογισμό του κόστους. Κατά την υλοποίηση της δράσης ενδέχεται να είναι διαφορετικός. 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ 


