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Ορκι επανάλθψθ προκιρυξθσ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν δικτφωςθσ
και δθμοςιότθτασ του ζργου «Development of an innovative network for the promotion of extroversion
of agro-food companies in Adriatic - Ionian Area - INNOVAGRO», (αρικμ. 1/2019), και παράταςθ
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Το Επιμελθτιριο Χανίων (ΕΒΕΧ) ζχοντασ υπόψθ:
 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,
 τον ν. 4413/2016 (Α’ 148) “Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ - Εναρμόνιςθ με τθν
Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014
ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλεσ διατάξεισ”,
 τον ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο
2007 -2013”,
 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ”,
 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) “Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1”,
 τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ”,
 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο”,
 το άρκρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) “Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των
μελϊν τουσ με κλιρωςθ”,
 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…”,
 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) “Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια"
και άλλεσ διατάξεισ”,
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 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ”,
 τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα”,
 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
 το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,
 τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»,
 τουσ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, των λοιπζσ διατάξεισ που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και το
ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω,
 τθν με αρ. 300488/ΥΔ1244 (ΦΕΚ Β 1099/19.4.2016) Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ – Ανάπτυξθσ –
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν «Σφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου των προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του
ςτόχου «ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ»,
 τθν με αρ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Εκνικισ Οικονομίασ
«Αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ 3521) υπουργικισ απόφαςθσ
με τίτλο «Τροποποίθςθ και αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Βϋ 1822)
υπουργικισ απόφαςθσ “Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014
- 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020
από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων
αξιολόγθςθσ πράξεων»,
 τθν από 11/7/2018 ςφμβαςθ χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) μεταξφ του Επιμελθτθρίου Χανίων
(Επικεφαλισ Εταίροσ) και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Εδαφικισ
Συνεργαςίασ «Interreg V - B Adriatic Ionian Programme 2014-2020»,
 τουσ όρουσ του από 01/08/2018 ςυμφϊνου ςυνεργαςίασ (Partnership Agreement) του Εμπορικοφ &
Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου Χανίων (Επικεφαλισ Εταίροσ) με τουσ λοιποφσ εταίρουσ του ζργου, όπωσ
ιςχφει με όλεσ τισ μζχρι τϊρα τροποποιιςεισ του,
 το τεχνικό δελτίο του ζργου «Development of an innovative network for the promotion of extroversion
of agro-food companies in Adriatic - Ionian Area - INNOVAGRO»,
 τθν από 15/03/2019 ζγκριςθ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Interreg V - B Adriatic Ionian Programme 2014-2020» τθσ χρονικισ παράταςθσ
του ζργου μζχρι τισ 30/04/2020.
 τθν υπ’ Αρ. 10935/28-01-2019 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ για τθν ζγκριςθ του
Ρροχπολογιςμοφ του ΕΒΕΧ για το 2019.
 τθν υπ’ αρικμ αρ. 9/10-10-2018 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΒΕΧ για τον οριςμό
Τριμελϊν Επιτροπϊν α) Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, β) Ραραλαβισ, και γ) Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων.
 τθν υπ’ αρικμ αρ. 13/18-07-2019 Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του ΕΒΕΧ για τθν ζγκριςθ τθσ
Διακιρυξθσ.
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 τθν υπ’ αρικμ αρ. 14/31-07-2019 Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του ΕΒΕΧ για τθν τροποποίθςθ
τθσ Διακιρυξθσ.


ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ
Συνοπτικό διαγωνιςμό για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν με τίτλο : «Υπθρεςίεσ δικτφωςθσ και
δθμοςιότθτασ» ςτα πλαίςια του ζργου με τίτλο: “Development of an innovative network for the promotion
of extroversion of agro-food companies in Adriatic - Ionian Area - INNOVAGRO”, (αρικμ. 1/2019),με
ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.
Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα:
1ο Σμιμα: Τπθρεςίεσ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων (CPV 79952000-2: Τπθρεςίεσ εκδθλϊςεων),
εκτιμϊμενθσ αξίασ: 27.419,35 ευρϊ + ΦΠΑ 24%, το οποίο περιλαμβάνει:
1.1. Διοργάνωςθ 1 Διακρατικοφ Εργαςτθρίου Δικτφωςθσ (Ρακζτο Εργαςίασ T1, Δράςθ Τ1.2, Ραραδοτζο
Τ1.2.1)
1.2. Διοργάνωςθ 1 Διακρατικισ Εκδιλωςθσ Εξωςτρζφειασ (Ρακζτο Εργαςίασ T1, Δράςθ Τ1.2, Ραραδοτζο
Τ1.2.2)
1.3. Διοργάνωςθ 1 Info day (Ρακζτο Εργαςίασ C, Δράςθ C.5, Ραραδοτζο C.5.1)
2ο Σμιμα: υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα δθμοςιότθτασ των αποτελεςμάτων του ζργου (CPV
98390000-3: Λοιπζσ Τπθρεςίεσ), εκτιμϊμενθσ αξίασ: 8.064,52 ευρϊ + ΦΠΑ , το οποίο περιλαμβάνει:
2.1. Εκπόνθςθ Σχεδίου Επικοινωνίασ του ζργου (Ρακζτο Εργαςίασ C, Δράςθ C.1, Ραραδοτζο C.1.1)
Προςφορζσ υποβάλλονται είτε για κάκε τμιμα χωριςτά είτε και για τα δφο τμιματα μαηί. Ο μζγιςτοσ
αρικμόσ ΣΜΗΜΑΣΩΝ που μπορεί να ανατεκεί ςε ζναν προςφζροντα ορίηεται ςε δφο (2) τμιματα
Θ παροφςα ςφμβαςθ υλοποιείται ςτα πλαίςια του ζργου: «Development of an innovative network for the
promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic - Ionian Area - INNOVAGRO», το οποίο ζχει
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ «Interreg V - B Adriatic Ionian Programme
2014-2020», Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 : «Καινοτόμα και ζξυπνθ περιφζρεια», και χρθματοδοτείται κατά
85% από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) και κατά 15% από
εκνικοφσ πόρουσ.
Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 35.483,87€ (τριάντα οκτϊ χιλιάδεσ
τριακόςια ογδόντα επτά ευρϊ και δζκα λεπτά) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%.
Νζα καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν είναι θ 12/08/2019 και ϊρα 14.00
Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ
προςφορζσ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτθ διεφκυνςθ: Επιμελθτιριο
Χανίων, Ελευκερίου Βενιηζλου 4, Χανιά, 73132.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν τον φάκελό τθσ προςφοράσ τουσ αυτοπροςϊπωσ ι με
εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ ι με courier ι ταχυδρομείο (ςυςτθμζνθ επιτολι), αλλά πρζπει να
μεριμνιςουν να φτάςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. Ρροςφορζσ που
κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 13/08/2019 και ϊρα 09:00 π.μ., ςτα γραφεία του Επιμελθτθρίου
Χανίων (Ελευκερίου Βενιηζλου 4, Χανιά, 73132) από τθν τριμελι επιτροπι που ζχει οριςτεί από τθν
διοίκθςθ του ΕΒΕΧ.
Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τουσ κ. Γεϊργιο Γναφάκθ και Δθμιτριο Σαββάκθ ςτο
τθλζφωνο : 2821052329.
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Θ παροφςα προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Θ παροφςα Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΚΘΜΔΘΣ) και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΒΕΧ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.chania-cci.gr ςτθν διαδρομι:
http://chania-cci.gr/news/
Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λπ. για το διαγωνιςμό μποροφν να ηθτθκοφν εγγράφωσ το
αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν και αυτζσ κα παρζχονται
εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Ο Ρρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Χανίων
Αντϊνιοσ οκάκθσ
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