
 

 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο, 7-9-2017 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ   Αρ. Πρ.: οικ. 57150/659 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ    
Πλ. Κουντουριώτη 71202      
Τηλ.: 2813 404 155, 139     
FAX 2813 404 198     
e-mail: m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr 
  
 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών 

μετακίνησης, διαμονής και εστίασης των ατόμων που θα συμμετέχουν στην άσκηση 

και στις σχετικές δραστηριότητες του προγράμματος «Preparedness for 

Appropriate accommodation in Emergency Shelters» (PACES) 

 
Στα πλαίσια του προγράμματος «Preparedness for Appropriate accommodation in 

Emergency Shelters» (PACES), κατηγορία κόστους “Subcontracting/External assistance”, 

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες που περιγράφονται 

αναλυτικά στη συνέχεια και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν 

έγγραφη προσφορά  μέσα σε κλειστό φάκελο έως και  τις 21/9/2017 και ώρα 13.00 μμ.  

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της ετοιμότητας και της 

συνεργασίας για άμεση απόκριση και μείωση των επιπτώσεων των φυσικών 

καταστροφών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της ετοιμότητας για την 

προσωρινή στέγαση του πληθυσμού, εάν απαιτηθεί.  

Στην κατεύθυνση αυτή, δίνεται βάρος, μεταξύ άλλων, στη σχετική εκπαίδευση 

στελεχών και εθελοντών μέσω ασκήσεων και e-learning και στη δημιουργία 

εξειδικευμένων ομάδων που θα μπορούν να διαχειριστούν σχετικές καταστάσεις κρίσεων 

με τη χρήση καινοτόμων εφαρμογών που θα αναπτυχθούν. 

Συγκεκριμένα, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Κρήτης διοργανώνει Άσκηση Πεδίου για την επείγουσα στέγαση πολιτών μετά από 

σεισμό. Η άσκηση θα διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου 2017 στο Ηράκλειο της Κρήτης. 

Παράλληλα θα γίνουν σχετικές εργασίες του προγράμματος στις 10 και 11/10 και 

Ημερίδα στις 12/10/2017. 

Για την εκτέλεση των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας προσκαλεί όλους τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για τις εξής υπηρεσίες: 
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1. Την έκδοση δύο αεροπορικών εισιτηρίων Αθήνα – Ηράκλειο – Αθήνα, για το 

διάστημα 10 – 14/10/2017. Τα εισιτήρια πρέπει να είναι οικονομικής 

κατηγορίας. Ειδικά για εξόφληση των εισιτηρίων απαιτείται η προσκόμιση των 

σχετικών καρτών επιβίβασης και των παραστατικών  κόστους. 

2. Έκδοση εισιτηρίων για την επίσκεψη ομάδας 37 ατόμων στο Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Κρήτης στο Ηράκλειο στις 11/10/2017 

3. Διανυκτερεύσεις σε μονόκλινα δωμάτια για το διάστημα 11/10/2017 έως  

13/10/2017 εννέα ατόμων και στις 10/10/2017 ενός ατόμου (σύνολο 

διανυκτερεύσεων 28), με πρωινό, σε ξενοδοχείο-α τριών ή τεσσάρων αστέρων 

πλησίον της περιοχής της Υπηρεσίας μας στην Πλατεία Κουντουριώτη. 

4. Μεταφορά τριάντα πέντε (35) επισκεπτών από το αεροδρόμιο Ηρακλείου στα 

ξενοδοχεία τους στο κέντρο του Ηρακλείου και αντίθετα στις 11/10/2017 και 

στις 14/10/2017 αντίστοιχα. 

5. Ενοικίαση για μία ημέρα (13/10/2017) δύο ορθογώνιων τεντών δεξιώσεων με 

διαστάσεις 3x6 m, που να περιλαμβάνει την εγκατάσταση και την 

απεγκατάστασή τους.    

6. Εστίαση: 

 Δείπνο για σαράντα (40) άτομα στις 11-10-2017, που θα περιλαμβάνει ανά 

τέσσερα άτομα, τουλάχιστον τέσσερα (4) πρώτα πιάτα, ποικιλία κρεατικών, 

σαλάτα και ελεύθερη κατανάλωση σε κρασί  

 Coffee brake για εκατόν δεκαπέντε (115) άτομα το πρωί της 12
ης

 -10-2017, με 

ελεύθερη κατανάλωση σε φρεσκοκομμένο καφέ, Ποικιλία Τσάι, Εμφιαλωμένο 

νερό, Κέικ σοκολάτας, Κέικ φρούτων, Ποικιλία Βουτημάτων  

 Catering για εκατόν δεκαπέντε (115) άτομα στις 12-10-2017, με διαθεσιμότητα 

ελαφρών φαγητών ως εξής: πανέρι με ψωμί-κριτσίνια-ντακάκια, ποικιλία 

τυριών, ποικιλία αλλαντικών, σαλάτα πράσινη, σαλάτα ζυμαρικών, ποικιλία 

κρεατικών (πασέτα-κοτόπουλο-μπιφτέκια), πατάτες φούρνου , τάρτα αλμυρή, 

τορτίγια δύο γεύσεων , κρέπα, αναψυκτικά, χυμούς, νερό   

 Δείπνο για σαράντα (45) άτομα στις 12-10-2017 που θα περιλαμβάνει ανά 

τέσσερα άτομα, τουλάχιστον τέσσερα (4) πρώτα πιάτα και σαλάτα, ατομικό 



κυρίως πιάτο με μοσχάρι ή ψαρονέφρρι, γλυκό, φρούτα, νερό και ελεύθερη 

κατανάλωση σε κρασί 

 Δεκατιανό με σάντουιτς γαλοπούλα τυρί ντομάτα και νερό (φιάλη 500ml) στις 

13-10-2017 για 130 άτομα 

 Catering για 130 άτομα στις 13-10-2017, που θα περιλαμβάνει πανέρι με ψωμί-

κριτσίνια-ντακάκια, ποικιλία τυριών, σάντουιτς, τάρτα αλμυρή, κοτομπουκιές, 

κεφτεδάκια, πιτσάκια , καναπεδάκια διάφορα, αναψυκτικά, χυμούς, νερό 

 Επίσημο δείπνο για 70 άτομα στις 13-10-2017 που θα περιλαμβάνει ποικίλες 

σαλατών πρασίνων και ανάμεικτων με κρεατικά ή σολομό ή κοκτέιλ 

θαλασσινών. Στα ορεκτικά θα περιλαμβάνονται ποικιλίες ζυμαρικών και ριζότο 

θαλασσινών. Στο κυρίως πιάτο θα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 

φιλέτου κρέατος (μοσχάρι η χοιρινό) και φιλέτου ψαριού θαλασσινού, για 

επιδόρπιο θα υπάρχει ποικιλία από ταρτάκια, τριγωνάκια, τούρτα, σιροπιαστά 

και φρέσκα φρούτα και στα ποτά θα περιλαμβάνεται κρασί ή μπύρα,  

αναψυκτικά και νερό.  

 

Για τα δείπνα να προταθούν τρία διαφορετικά εστιατόρια εντός ή πλησίον κέντρου του 

Ηρακλείου. Το μενού να έχει, κατά το δυνατόν, βάση την Κρητική διατροφή. 

Η ανακοίνωση αποτελείται από ένα τμήμα  και οι προσφορές που θα υποβληθούν θα 

πρέπει να είναι για το σύνολο των υπηρεσιών της. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης όλων των εργασιών της άσκησης στις 14-10-2017 και κατά συνέπεια όλων 

των επιμέρους υπηρεσιών. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 

χρονοδιαγράμματος της παροχής υπηρεσιών, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για 

επιπλέον συνολικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση αυτή, 

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης θα ενημερώσει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την 



αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης ως προς τη συγκεκριμένη 

παροχή υπηρεσιών.  

Η σύμβαση θα συναφθεί με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (Αναθέτουσα 

Αρχή) και οι υπηρεσίες θα προσφερθούν για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

(Κύριος του έργου).  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται σε 17.700,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η δαπάνη θα βαρύνει τις 

εγκεκριμένες πιστώσεις του προγράμματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  

PACES – Κατηγορία κόστους “Subcontracting/External assistance”. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών 

(τιμολόγια, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.) και των σχετικών 

πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης. 

  

ΥΠΟΒΟΛΗ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει σε κλειστό φάκελο στα γραφεία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κρήτης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Διεύθυνση Πολιτικής 

Προστασίας, Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο, τηλ.: 2813 404 155-139, Fax: 2813 

404 198) έως και την 21
η
 – 9 – 2017.  

Προσφορές που θα αποσταλούν πέραν της παραπάνω ημερομηνίας που αναφέρουμε 

δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

Η παρούσα πρόσκληση θα είναι διαθέσιμη στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), στο πρόγραμμα Διαύγεια  και στη ιστοσελίδα της 

ΑΠΔ Κρήτης στην  διεύθυνση http://www.apdkritis.gov.gr. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης των 

http://www.apdkritis.gov.gr/


συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης την Παρασκευή 22/09/2017 και ώρα 11:00 πμ.  

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με βάση την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάση τιμής και η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του 

Ευρωπαϊκού προγράμματος PACES - Subcontracting/External assistance. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Πρέπει να υποβληθούν: 

1. Αναλυτική προσφορά όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες. Ειδικά για όλα τα δείπνα, τα catering, το coffee brake και το δεκατιανό, 

να αναφέρεται αναλυτικά το μενού. 

2. Οικονομική προσφορά όπου πρέπει να αναγράφονται τα ποσά προ και μετά 

Φ.Π.Α.. 

3. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

μαζί με την προσφορά σας απαιτείται να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  



ε. Ένα πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για τη νόμιμη εκπροσώπηση για διασταύρωση των 

στοιχείων των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας. 

Προσφορές που θα αποσταλούν πέραν της παραπάνω ημερομηνίας που αναφέρουμε 

δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Επισημαίνεται ότι ο/η Ανάδοχος επιβαρύνεται με όποια νόμιμη κράτηση ισχύει κατά 

τον χρόνο εξόφλησής του. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, 

Δ/νση πολιτικής Προστασίας, 

Πλ. Κουντουριώτη 71202 Ηράκλειο, 

Υπεύθυνος: 

Μιχάλης Γκοργκούλης 

Τηλ. 2813404155 

e-mail: m.gorgoulis@apdkritis.gov.gr 

 

 
 
 

Με εντολή Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 

 

Υπεύθυνος Προγράμματος 

Μιχάλης Γκοργκούλης 

 

 

 


