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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U-20), ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

 

 

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προβαίνει στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 α του Ν.4412/2017  για την επιλογή 

αναδόχου της  σύμβασης «Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες, διαμονής, διατροφής, συνεδριάσεων για την φιλοξενία αποστολών 

και λοιπών προσώπων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και Τουρνουά Προετοιμασίας Καλαθοσφαίρισης Νέων 

Ανδρών (U-20)», για το διάστημα από 07/07/2017 έως και 18/07/17, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στο 

διαγωνισμό  που διεξήχθη στις 23/06/17 και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές. 

  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 96.774,20€ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23.225,80€, δηλαδή σύνολο 

120.000,00€. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τη 

χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της υπηρεσίας. 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές,  μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, για το σύνολο της 

παραπάνω υπηρεσίας. 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα τεύχη:  Τεχνική Έκθεση – 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-

Παιδείας –Πολιτισμού – Αθλητισμού  του Δήμου Χανίων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Η διαπραγμάτευση θα γίνει χωρίς αλλαγή των όρων της υπ΄αριθμό πρωτ. 2411/2017 Διακήρυξης  Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα 

δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αριθμό πρωτ. 2411/2017 Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού  που εξακολουθεί να ισχύει. 

 

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης  θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση,  στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό 

φάκελο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ  43392  

 

Διαδικτυακός τόπος προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης  στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 27/06/2017 

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 27/06/2017  και ώρα 16:30:00 μ.μ.  



Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 29/06/2017 και ώρα  λήξης  23:30:00 μ.μ. 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 

6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), και ορίζεται η επομένη εργάσιμη ημέρα από την έντυπη κατάθεση  των απαιτούμενων δικαιολογητικών από  

τους συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία και όχι πέραν των τεσσάρων εργάσιμων ήμερων από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, μετά από σχετική ειδοποίηση.  

 

Η πρόσκληση καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών 

του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

  

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) καθώς και στη  δικτυακή πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιμο και το πλήρες κείμενο των συμβατικών τευχών της παρούσας. 

 

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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