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Χανιά, 04/08/2022 

Αρ.πρωτ:  2628 
 
 
Προκήρυξη ανοιχτοφ διαγωνιςμοφ ανάθεςησ υμβουλευτικών & Διαχειριςτικών Τπηρεςιών για την 
υλοποίηςη τησ Πράξησ: “Ανάπτυξη Διαςυνοριακοφ Δικτφου Προώθηςησ Αειφόρου Παράκτιου 
Σουριςμοφ” (αριθμ. 1/2022). 
 
Το Επιμελθτιριο Χανίων 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. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  
- τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 

νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

- τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

- το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 
- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 

“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

- τθν υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΕΗΔΗ)» 

- τθν αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθν αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

- τον ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 
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Σελίδα 2 

- τον ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 
- τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 
- το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 
- τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 

τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 
- του 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 υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

- τον  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

- το π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

- τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»  
- τον ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 

των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 
- τον ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  
- τον Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ 
(Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον 
ΕΟΧ) OJ L 119, 

- τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

- των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και 
του ςυνόλου 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) Απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ – 
Ανάπτυξθσ – Τουριςμοφ και Οικονομικϊν «Σφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου των προγραμμάτων 
ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΔΑΦΙΚΘ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ», 

- το από 06/07/2021 ςφμφωνου ςυνεργαςίασ (Partnership Agreement) του Επιμελθτθρίου Χανίων 
(Επικεφαλισ Εταίροσ) με τουσ λοιποφσ εταίρουσ του ζργου, 

- τθν από 07/07/2021 ςφμβαςθ χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) μεταξφ του Επιμελθτθρίου Χανίων 
(Επικεφαλισ Εταίροσ) και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ «INTERREG V-A 
ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΡΟΣ 2014-2020», 

- το Τεχνικοφ Δελτίου του ζργου «Ανάπτυξθ Διαςυνοριακοφ Δικτφου Ρροϊκθςθσ Αειφόρου Ραράκτιου 
Τουριςμοφ», 

- τθν υπ’αρικμ. 40861/15-04-2022 απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων για τθν ζγκριςθ 
του Ρροχπολογιςμοφ του Επιμελθτθρίου Χανίων για το ζτοσ 2022. 

- τθν υπ’ αρικμ 4/24-01-2022 Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Χανίων για τον 
οριςμό Τριμελϊν Επιτροπϊν α) Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, και β) 
Ραραλαβισ. 

- Τθν υπ. αρικμ .19α/11-7-2022 απόφαςθ τθσ Δ.Ε. για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ                     
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Σελίδα 3 

- τθσ υπ’ αρικμ 22/27-6-2022 Απόφαςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου Χανίων για τθν 
ζγκριςθ τθσ Διακιρυξθσ. 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

Ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό μζςω ΕΣΘΔΘΣ για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν με τίτλο : Ανάκεςθ 
Συμβουλευτικϊν & Διαχειριςτικϊν Υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ: “Ανάπτυξθ Διαςυνοριακοφ 
Δικτφου Ρροϊκθςθσ Αειφόρου Ραράκτιου Τουριςμοφ” (αρικμ. 1/2022), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ  προςφορά επί τθ βάςει ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υλοποιείται ςτα πλαίςια τθσ Ρράξθσ “Ανάπτυξθ Διαςυνοριακοφ Δικτφου Ρροϊκθςθσ 
Αειφόρου Ραράκτιου Τουριςμοφ”, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Ρρογράμματοσ Συνεργαςίασ  INTERREG V-A 
ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΡΟΣ 2014-2020, και χρθματοδοτείται κατά 85% από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) και κατά 15% από εκνικοφσ πόρουσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου. 

Η εκτιμώμενη αξία τησ ςφμβαςησ ανζρχεται ςτο ποςό των 49.209,68€ (ςαράντα εννζα χιλιάδεσ 
διακόςια εννζα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά) πλζον του αναλογοφντοσ ΦΠΑ 24%. 

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ προςφορών μζςω ΕΗΔΗ είναι η 22/08/2022 και 
ώρα 14.00.  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr). Πςοι 
επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν θλεκτρονικζσ προςφορζσ μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν, μζςω τθσ ανωτζρω πλατφόρμασ, αφοφ πρϊτα 
ζχουν εγγραφεί ςτο ΕΣΘΔΘΣ ωσ Οικονομικόσ Φορζασ και διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια ειςόδου. 
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάηονται. Επίςθσ, προςφορζσ που κατατίκενται μετά 
τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον Διευκυντι του Επιμελθτθρίου (κ. Γεϊργιο Γναφάκθ) ςτο 
τθλζφωνο : 2821052329. 

Θ παροφςα προκιρυξθ  και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν α) ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  
170147, και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr)  του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, β) ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.chania-cci.gr ςτθ διαδρομι: http://chania-
cci.gr/news/, αλλά και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρράξθσ CROSS-COASTAL-NET: https://cross-coastal-net.eu/.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο  6 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr).  

 

Ο Ρρόεδροσ του Επιμελθτθρίου Χανίων 

 

Αντϊνιοσ οκάκθσ 
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