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Ταχ. Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 1                       
Ταχ. Κώδικας: 73134                          
Πληροφορίες: Ε. Φουντουλάκης 
Τηλέφωνο: 2821340108 
Fax: 2821340204 
Email: tourism-chania@crete.gov.gr 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Για την μεταφορά εκθεσιακού υλικού στην Τουριστική Έκθεση του 2023 στο Αμβούργο ( oohh! LeisureWorlds 

2023) 

 
Ο ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗΣ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις: 

i. του N.2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 

ii. του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α). 

iii. του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει. 

iv. του Ν. 3498/2006 «Περί προγραμμάτων Τουριστικής Προβολής των φορέων του Δημοσίου Τομέα», 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν.4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας 

τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες 

διατάξεις». 

v. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

vi. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

vii.  του Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

viii. την υπ’ αριθμ. 35130/739 απόφαση Υπουργού Οικονομικών με την οποία ορίζεται ότι:« 

Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ως ακολούθως: α) με απευθείας ανάθεση μέχρι 

του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ..». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Κ Ρ Η Τ Η Σ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 

 

             

 

Χανιά, 30-12-2022 
Αρ. Πρωτ.: 411076 

ΑΔΑ: 6Σ797ΛΚ-ΩΘΨ





 2 

ix. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 176 παρ. 1 εδαφ. ιδ, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

x. Την υπ’ αρ. 1218/16.02.2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ 

762Β’), 

xi. του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και ιδίως του άρθρου 5 

παρ. 19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: «19. Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» 

κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α'147) για ποσά έως είκοσι 

χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης». 

xii. Την με αριθμ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ3732/2019 τ. Β’) απόφαση Περιφερειάρχη για μεταβίβαση 

και ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης. 

2. Η με Α.Π.. 390388/14-12-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (121/2022 αρ. πρακτ. 22/29-11-

2022) που αφορά την έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κρήτης για το 

2023. ΑΔΑ: 6ΖΨΒ7ΛΚ-ΜΩΛ 

3. Το υπ. αριθμ. 396247/19-12-2022 πρωτογενές αίτημα έγκρισης δαπάνης ΑΔΑΜ: 22REQ011843332 που 

αφορά δαπάνες για την Τουριστική Έκθεση του 2023 στο Αμβούργο ( oohh! LeisureWorlds 2023) 

4. Την υπ. αριθμ. 1812/2022 ( αρ. πρακτ. 35/22-12-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με 

την έγκριση δαπανών που αφορά μεταφορικά έξοδα της εν λόγω έκθεσης του τμήματος Τουρισμού ΠΕΧ. 

5. Την υπ’ αριθμ. 409791/29-12-2022 Α/Α 5470 ΑΔΑΜ: 22REQ011929562 ΑΔΑ:Ω8ΜΗ7ΛΚ-ΡΚΚ δέσμευση 

δαπάνης που αφορά την δαπάνη μεταφοράς εκθεσιακού υλικού  

6. Την από 06-12-2022 πρόσκληση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου. 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

   Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους 

συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και 

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης (μεταφορές εκθεσιακού υλικού), να υποβάλλουν 

έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την χερσαία μεταφορά 

εκθεσιακού υλικού στην Τουριστική Έκθεση του 2023 στο Αμβούργο ( oohh! LeisureWorlds 2023) 

α/α ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2023 Ημερ/νια Έκθεσης ΚΙΛΑ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ) 

1 Αμβούργο Γερμανία (oohh! LeisureWorlds 
2023) 

8-12 Φεβρουαρίου 2023 600 

 

Η τιμή προσφοράς πρέπει να είναι ανά κιλό χωρίς ΦΠΑ (24%) χωρίς καμία άλλη επιτρεπόμενη 

προσαύξηση εκτός τις δαπάνες τελωνείου όπου αυτό είναι υποχρεωτικό. Οι συσκευασίες προς μεταφορά θα 

είναι σε κούτες χάρτινες βάρους περίπου των είκοσι (20) κιλών. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Τμήμα Τουρισμού της Π.Ε.Χανίων. 
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ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Περιφέρεια Κρήτης 

Τμήμα  Τουρισμού Π. Ε. Χανίων 

 (Γραφείο 25, 2ος όροφος)  

Ταχ. Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας 

Τ.Κ.: 73134 Χανιά 

09-01-2023 Δευτέρα 11:00 

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται  στο Διαδίκτυο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.crete.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Σ797ΛΚ-ΩΘΨ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης 

1.1 Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η  ανάδειξη αναδόχου για την χερσαία μεταφορά 

εκθεσιακού υλικού στην Τουριστική Έκθεση του 2023 στο Αμβούργο ( oohh! LeisureWorlds 2023) με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής. Η τιμή προσφοράς πρέπει να είναι ανά κιλό χωρίς ΦΠΑ (24%) χωρίς 

καμία άλλη επιτρεπόμενη προσαύξηση εκτός τις δαπάνες τελωνείου όπου αυτό είναι υποχρεωτικό. 

1.2 Το εκθεσιακό υλικό αποτελείται από έντυπα κυρίως , κεράσματα ή δώρα (εκτός αλκοολούχων ποτών) 

Οι συσκευασίες παράδοσης θα είναι σε κούτες χάρτινες βάρους περίπου είκοσι (20) κιλών. 

1.3 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.4 Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους 

γενικούς όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής της πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 2: Δικαίωμα συμμετοχής  

Υποψήφιοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και παρέχουν νόμιμα υπηρεσίες μεταφορών. 

Στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά σε όλες τις προαναφερθείσες 

κατηγορίες. 

Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω 

ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση 

συμμετοχής. 

Άρθρο 3: Γλώσσα  

3.1 Επίσημη γλώσσα της παρούσας διαδικασίας είναι η Ελληνική. Όλα τα στοιχεία καθώς και κάθε έγγραφο 

της Αναθέτουσας Αρχής θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που 

είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην 

Ελληνική, μόνον στην Αγγλική γλώσσα.  

3.2 Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, στοιχεία ή έγγραφα θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

 

Άρθρο 4: Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

Ο φάκελος υποβολής προσφορών πρέπει να περιέχει: 

1. Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση νομικού προσώπου) 

στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου στον 

οικονομικού φορέα». 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι «δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016». 
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2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι το 

αντικείμενο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι συναφές με το αντικείμενο της πρόκλησης. 

3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλιση σε ισχύ 

5. 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. 

6. 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. 

7. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την 

αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές. 

8. Την οικονομική προσφορά η οποία υποβάλλεται συμπληρώνοντας το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Β. 

 

Η υποβαλλόμενη προσφορά, ισχύει και δεσμεύει την συμμετέχουσα έως την λήξη της σύμβασης, από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.  

Περίπτωση προσφοράς που παρουσιάζει επιφύλαξη ή τροποποίηση σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας 

απορρίπτεται. Ειδικά ορίζεται ότι προσφορά που δεν καλύπτει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και να μην έχει ξύσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η δε υπηρεσία που 

διενεργεί την αξιολόγηση προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει τυχόν διορθώσεις, να τις 

μονογράψει και να τις σφραγίσει.  

Η συμμετέχουσα εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά της ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή 

της. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

«Για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς εκθεσιακού υλικού στην Τουριστική Έκθεση του 2023 στο 

Αμβούργο ( oohh! LeisureWorlds 2023) 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία υποψηφίου: 

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου: 

Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail): 

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μέχρι 30/06/2023, από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, για 

επιπλέον διάστημα 120 ημερών κατ’ ανώτατο όριο.  
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Άρθρο 5: Οικονομική προσφορά 

Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή αποκλεισμού, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Η τιμή προσφοράς θα καθοριστεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.  Προσφορά που δεν είναι 

σύμφωνη με τα παραπάνω απορρίπτεται.  

Η τιμή της προσφοράς, θα εκφράζεται σε (€). Στη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

 

Άρθρο 6: Αποσφράγιση Προσφορών – Ανάδειξη μειοδότη 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την αρμόδια υπηρεσία  της αναθέτουσας αρχής την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν 

γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:   

α) Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, μονογράφονται δε από την υπηρεσία όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.  

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 

την υπηρεσία και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται και 

φυλάσσεται. 

β) Στη συνέχεια αξιολογείται η τεχνική προσφορά.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται. 

Η Υπηρεσία αξιολόγησης αφού αποσφραγίσει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών, μονογράφει το 

περιεχόμενο τους και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές ως προς την προσφορά µε τη χαμηλότερη τιµή. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κριθούν, κατά την αξιολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, 

προκρίνεται ως Ανάδοχος ο υποψήφιος με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Παρεκκλίσεις από τις 

τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, γενικώς, δεν είναι δεκτές, εκτός αν θεωρούνται ευνοϊκές.  

Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται ισότιμες και η 

αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 

ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, μπορούν να 

παρίστανται οι υποψήφιοι Ανάδοχοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους ή τρίτοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι οι 

οποίοι θα έχουν έγγραφη εξουσιοδότηση (με θεώρηση γνησίου της υπογραφής).  

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της 

παρούσας απορρίπτονται. Ειδικά ορίζεται ότι προσφορές που δεν καλύπτουν τις υποχρεωτικές απαιτήσεις, 
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απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μην έχουν 

ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, η δε 

υπηρεσία που διενεργεί την αξιολόγηση προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει τυχόν 

διορθώσεις, να τις μονογράψει και να τις σφραγίσει. 

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή 

της. 

Άρθρο 7: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

• Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος τη προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν 

δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν 

νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί σύμφωνα με 

το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία 

οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. 

• Το βάρος κάθε αποστολής δεν είναι δεσμευτικό (όπως αναγράφεται στον πίνακα) για την αναθέτουσα 

αρχή και μπορεί να διαφοροποιείται προς τα κάτω έως 20%. Σε περιπτώσεις ματαίωσης της 

αποστολής υλικού σε μία έκθεση ο ανάδοχος δεν έχει καμία οικονομική απαίτηση. 

• Τυχόν ματαίωσης κάποιας εκ των εκθέσεων, δεν θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης από τη μεριά του 

αναδόχου 

Άρθρο 8: Διάρκεια Σύμβασης 

Η σύμβαση διαρκεί από την υπογραφή της έως 30-06-2023 και δύναται να παραταθεί με κοινή 

απόφαση των δύο μερών.  

Άρθρο 9: Κρατήσεις - Πληρωμή 

Η πληρωμή θα γίνει   μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου,  με την εξόφληση του 100% της αξίας 

του τιμολογίου κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  
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α) Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής το οποίο συντάσσεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής ειδών 

& εργασιών των Δ/νσεων της Π.Ε.Χ. για το έτος 2023. 

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.  

γ) Επικαιροποιημένη φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

δ) Επικαιροποιημένο ποινικό μητρώο. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία 

ή στα έγγραφα της σύμβασης.  

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν:  

Α) Οι ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας της συμβατικής τιμής,  

- 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  

επί της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.  

- 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,  

Β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) γίνεται όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, για τις υπηρεσίες στα πλαίσια της παρούσης που θα 

παρέχει ο Ανάδοχος.  

Άρθρο 10: Παραλαβή & Παράδοση των  υλικών 

Ο μεταφορέας θα παραλαμβάνει  τα υλικά από  τις αποθήκες που  βρίσκονται  στις πόλεις Χανιά και  

Ηράκλειο, ζυγισμένα  παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η μεταφορά θα γίνεται οδικώς 

αποκλειόμενης της αεροπορικής μεταφοράς. Τα προς μεταφορά υλικά  θα είναι στην διάθεση του 

μεταφορέα σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έκθεση για να είναι δυνατή η έγκαιρη παράδοση. 

Έγκαιρη παράδοση θεωρείται η παράδοση που γίνεται μία και μόνο ημέρα :  την παραμονή της 

έναρξης εκάστης έκθεσης. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να ειδοποιήσει εγκαίρως για την ακριβή 

ημερομηνία φόρτωσης εκάστης εκθέσεως ώστε να υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια προετοιμασίας και 

χερσαίας μεταφοράς. 

Άρθρο 11: Δίκαιο – Δωσιδικία  

Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 

προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την 

εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στα Χανιά Κρήτης 

αρμόδια Δικαστήρια. 

Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών καθώς και 

οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του φυσικού ή νομικού προσώπου, ή ένωσης προμηθευτών, ή συνεταιρισμού,  ή κοινοπραξίας 

προμηθευτών  ……………………….………………………………………… ……………..με έδρα  

………………………………..………. Οδός …….………………… …………….. αριθμός …………… Τ.Κ. 

………………..   Τηλ. ……………………. Fax …… …………. αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης για την 

ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά εκθεσιακού υλικού στην Τουριστική Έκθεση του 2023 στο Αμβούργο 

(oohh! LeisureWorlds 2023) από την Κρήτη (Χανιά, Ηράκλειο) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για 

τις ανάγκες του Τμήματος Τουρισμού Χανίων  της Περιφέρειας Κρήτης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά 

και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της στην 

συνολική τιμή …………………………………………… …………….. (αριθμητικώς και ολογράφως). 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

α/α ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2023 
Ημερ/νια 

Έκθεσης 

ΚΙΛΑ 

(ΠΡΟΒΛΕΨΗ) 

ΤΙΜΗ  

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ 

(με ΦΠΑ) 

1 
Αμβούργο Γερμανία 
(oohh! LeisureWorlds 
2023) 

8-12 

Φεβρουαρίου 

2023 

600   

ΣΥΝΟΛΟ 600   

 

 
 
 
 

(Ημερομηνία) 

Ο  Προσφέρων 

 

 

 

                                     (Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα) 
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