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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της Υπηρεσίας: 
Υποστήριξη Αναθέτουσας Αρχής Δ.Χανίων στην  αποτύπωση - καταγραφή & επιλογή 
στρατηγικών ελέγχου κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης  για τον περιορισμό της 
περιβαλλοντικής ρύπανσης, Π.Ε  3.4.1 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
3. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα 
τις διατάξεις του άρθρου 118 και 328. 

4. Το Νόμο 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/τ. Α΄/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Tην υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/1-11-2016 (3521/Τεύχος Β΄/1-11-2016, ΦΕΚ) 
Απόφαση του ΥΠ.ΟΙΚ με θέμα: Την τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 

Χανιά, 29-03-2018 

Αρ.Πρ.15535 

1. Διευρωπαϊκή Εταιρία Συμβούλων 
Μεταφορών,  Ανάπτυξης και 
Πληροφορικής Α.Ε.  
με διακριτικό τίτλο: «TREDIT S.A» 
Ταχ.Δ/νση:   
Βρυούλων 78Γ & Κ. Καραμανλή 40,  
551 32  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Τηλ.: +30 231 0478370 – 3 
Fax: +30 231 0478432 
Email: tredit (@) tredit.gr,, 
 managingdirector (@) tredit.gr 
 

2. DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"  
 με διακριτικό τίτλο:  
"DENCO TRANSPORT ΕΠΕ"  

          Ταχ.Δ/νση:  
           Λεωφ. Κηφισίας 16,151 25  Μαρούσι                       
           E-mail: info@denco-transport.gr 
           Τηλ. 210 6800111, Fax: 210 6837799 
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81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. 

6. Την Υπ’αριθμ.304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 

7. Τον Οδηγό του Προγράμματος – Έργου  για το Πρόγραμμα  Συνεργασίας  INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. http://greece-cyprus.eu 

8. Τις σχετικές κατευθύνσεις τις Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Συνεργασίας 

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. http://greece-cyprus.eu 
9. Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις 

για τις πληρωμές των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ 
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))» 

10. Την υπ’αρ.91/22-2-2018 (ΑΔΑ: 9ΟΞΝΩΗ5-8ΡΤ) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί 
ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 

11. Τη με αρ. 626/2017 (Ω4ΚΡΩΗ5-2ΑΑ) Απόφασης ΔΣ με θέμα την: Έγκριση υλοποίησης 
της πράξης “Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών” με 
ακρωνύμιο “Step2Smart” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
“Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020”  

12. Την με αρ. πρωτ. 1023 (25-10-2017) έγκριση της επιτροπής του άρθρου4 παρ. 2β του Ν 
3345/2005 του ΥΠΕΣ περί συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα πράξης 
“Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών” με 
ακρωνύμιο “Step2Smart. 

13. Το με αρ. Πρωτ. 803/2017 εγκεκριμένο Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας (Σ.Ε.Σ.) της 
πράξης: «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών” με 
ακρωνύμιο “Step2Smart”. 

14. Τη με αρ. 302305/ΥΔ 4673 – 24/11/2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου 
«Step2Smart» μεταξύ του κύριου Δικαιούχου της πράξης και της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. 

15. Το με αρ.18REQ002796923 πρωτογενές καταχωρημένο στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., Αρıθµό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

16. Την υπ’αριθμ. A-669/15-3-2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, για τη δέσμευση 
ποσού   24.800,00 €, Κ.Α.Ε. 69-6142.001, Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων, έτους 2018. 

17. Την  υπ’ αρ. 215/2018 (ΩΜΓ4ΩΗ5-ΥΓΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Χανίων που αφορά την έγκριση διάθεσης πίστωσης εις βάρος του Κ.Α.Ε. 69-6142.001, 
έτους 2018. 

18. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο/συνημμένο  
μέρος  του με αρ. πρωτ. 803/2017 Υπογεγραμμένου Συμφωνητικού Εταιρικής 
Συνεργασίας, το οποίο έχει υπογραφεί και  προκύπτει από την υπ’αριθμ.   302305/ΥΔ 
4673 – 24/11/2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ του Κύριου Δικαιούχου του 
έργου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
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19. Τη με αρ. 139728/2017 (ΑΔΑ: ΩΓΔΛ465ΧΙ8-5ΔΠ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών σύμφωνα με την οποία  εγκρίθηκε “Step2Smart” η εγγραφή  στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη ΣΑΕΠ-102/6. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τις παραπάνω εταιρίες, να υποβάλλουν προσφορά για την Υπηρεσία: «Υποστήριξη 
Αναθέτουσας Αρχής (Δ.Χανίων) στην  αποτύπωση - καταγραφή & επιλογή στρατηγικών 
ελέγχου κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης  για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής 
ρύπανσης, Π.Ε  3.4.1 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart»  και αναλυτικό τίτλο: 
«Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών», (CPV 
63712710-3) σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα αναλυτική 
πρόσκληση και τις εργασίες/υπηρεσίες που εμπεριέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

τιμής και συγκεκριμένα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου 

των παραδοτέων που εμπεριέχονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα 

πρόσκληση  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ο  προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 20.000,00€ 

επιπλέον Φ.Π.Α.(24%) 4.800,00 €, δηλαδή σύνολο 24.800,00€ και αναλύεται στον Πίνακα 

4: «ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» του συνημμένου στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.   

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στην Έδρα του Δήμου Χανίων,  Κυδωνίας 29, Τ.Κ.73135 
(Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Γραφείο Πρωτοκόλλου) , 
μέχρι την  Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 και ώρα 14:30  σε  φάκελο σφραγισμένο όπου θα 
αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία  γράμματα, ο τίτλος της 
Υπηρεσίας: Υποστήριξη Αναθέτουσας Αρχής Δ.Χανίων στην  αποτύπωση - καταγραφή & 
επιλογή στρατηγικών ελέγχου κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης  για τον 
περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης, Π.Ε  3.4.1 της πράξης με ακρωνύμιο 
Step2Smart»  ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο 
φάκελος θα εμπεριέχει  επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
προσφέροντος.  

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 
εισερχομένων του Δήμου Χανίων.  Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: 
ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η  
προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων πριν ή κατά την καταληκτική 
προαναφερόμενη ημερομηνία . 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και να κατατεθεί σε 
σφραγισμένο φάκελο, όπως αναφέρθηκε άνωθεν, ο οποίος θα εμπεριέχει τρεις υπο-
φάκελους:  Ο υπο-φάκελος για το  «Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Β. Τεχνική 
Προσφορά» , «Γ. Οικονομική Προσφορά».  Ο κάθε ένας από τους προαναφερθέντες υπο-
φακέλους θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τον τίτλο του υπο-φακέλου της υπηρεσίας 
τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.  
Ο καθένας υπο-φάκελος θα περιέχει τα εξής:  
 
«Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης  τελευταίου εξαμήνου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. Η 
υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού  οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχής, ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 
3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας  και της 
επικουρικής . 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να 
καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα  ως φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τον λόγο 
αυτό απαιτείται  υπεύθυνη δήλωση  του αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να 
καταβάλει εισφορές. Αν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο  θα πρέπει να καταβάλει 
πιστοποιητικό  φορέα κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α) τόσο για αυτόν, όσο και για το  
προσώπου  που απασχολεί με σχέση εξαρτημένης  εργασίας.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 



                                                                               6   

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου (Αντίγραφο Καταστατικού Ίδρυσης  και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, ΦΕΚ 
ίδρυσης ή άλλα αντίστοιχης ισχύος νομιμοποιητικά έγγραφα). 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

5. Υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο οικονομικός φορέας: 
 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2016, 
 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφίβολο 

την ακεραιότητά του ως οικονομικός φορέας, 
 δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016. 
 
«Β. Τεχνική Προσφορά» 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει: 

 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει 
το έργο ώστε να  ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

 Μεθοδολογία υλοποίησης , υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης. 
 Ομάδα έργου. 

«Γ. Οικονομική προσφορά» 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής και συγκεκριμένα με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των 

παραδοτέων. Προσφορά δίδεται επί του συνόλου των παραδοτέων.  

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει την οικονομική  του προσφορά σύμφωνα με το 
έντυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στο ποσό  της προσφοράς θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά την υλοποίηση της 
υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε 
φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ 
αφορμής αυτών. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις 
απαιτήσεις των εργασιών και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή 
εκτέλεση τους και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων κόστους. Κατά 
συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί 
να προβληθεί από τον ανάδοχο.  
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Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δίνεται τιμή καθορίζεται σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 
επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της 
παρούσης. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 
ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης της υπηρεσίας κλπ. και ότι έχει 
μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής της. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της 
προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο 
προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη 
απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 
 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 3 μηνών από την επόμενη της  καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 
την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη 
διαδικασία μπορεί να επιλέξει είτε να παρατείνει την προσφορά, εφόσον του ζητηθεί πριν 
την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς του είτε όχι.   
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την 
οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω 
αναφερόμενα, θα αποστείλει στον υποψήφιο Ανάδοχο πρόσκληση για υποβολή Εγγυητικής 
Επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5%     
συμβατικού ποσού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

Η εγγυητική θα πρέπει να εκδοθεί  από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
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ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  α) 
την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,  γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται,  δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, σε περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης  ζ) τους όρους ότι:  αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  ,θ) την 
ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγυητικής ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Μετά την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής  και την διαβίβαση της προς την 
Αναθέτουσα Αρχή Δήμου Χανίων,  ο Ανάδοχος θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική 
Σύμβαση.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την εκτέλεση των 
παραδοτέων και βεβαίωση καλής εκτέλεσης του συνόλου τους.  

 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 
Η παρούσα  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκύπτει από την υποχρέωση που ο 
Δήμος Χανίων  έχει αναλάβει με τη συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα υλοποίησης των 
επιμέρους Πακέτων Εργασιών (Π.Ε) του προγράμματος με τίτλο: «Διασυνοριακή 
Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» και ακρωνύμιο Step2Smart. 
Το Step2Smart εγκρίθηκε με την υπ’αριθμό  302305/ΥΔ 4673 – 24/11/2017 Aπόφαση της 
Κοινής Γραμματείας  του Προγράμματος «INTERREG V-A » Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020, και 
εμπεριέχεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίου Έργου το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο/συνημμένο  μέρος  του με αρ. πρωτ. 803/2017 Υπογεγραμμένου 
Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας,  που έχει υπογραφεί και προκύπτει από την 
Σύμβαση Χρηματοδότησης της πράξης «Step2Smart» μεταξύ του κύριου Δικαιούχου της 
πράξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Η πράξη 
Step2Smart συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 
Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.  Ειδικότερα, το πακέτο εργασίας που πρόκειται να 
ανατεθεί και ζητείται προσφορά με την παρούσα πρόσκληση, αφορά το Π.Ε. 3.4.1 
«Υποστήριξη Αναθέτουσας Δ.Χανίων στην  αποτύπωση - καταγραφή & επιλογή 
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στρατηγικών ελέγχου κυκλοφορίας Φωτεινής Σηματοδότησης  για τον περιορισμό της 
περιβαλλοντικής ρύπανσης»,  και εμπεριέχεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο έργου, ως 
δαπάνη κατηγορίας «Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης»  με ανώτατο προϋπολογισμό 
υλοποίησης  24.800,00€ με ΦΠΑ. Τα παραδοτέα της εν λόγω υπηρεσίας, ο ενδεικτικός 
προϋπολογισμός ανά εργασία, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της συμβατικής 
υποχρέωσης του αναδόχου  περιγράφονται στον συνημμένο στο παρόν Παράρτημα Α- 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Η πληρωμή θα γίνεται  ηλεκτρονικά σύμφωνα με την αρ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
2857/τ. Β΄/28-12-2015) κατά τα αναφερθέντα σχετικά στο Παράρτημα Α – Περιγραφή 
Υπηρεσίας- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός στην οικονομική προσφορά του αναδόχου και στο 
υπογεγραμμένο συμφωνητικό, μετά την προσκόμιση νόμιμου παραστατικού και των 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που ενδεχομένως ζητηθεί από τις 
αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.  Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει  από το 
Πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 από διάθεση της χρηματοδότησης 
μέσω του  Π.Δ.Ε/ ενάριθμος Κ.Α.2017ΕΠ10260015. Η πράξη «Διασυνοριακή Συνεργασία 
Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω 
χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» και ακρωνύμιο Step2Smart,  
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α)και από Εθνικούς Πόρους της 
Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ η εν λόγω δαπάνη προβλέπεται στον Κ.Α. 69-6142.001 
Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων Έτους 2018 και η πίστωση έχει διατεθεί σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 215/2018  (ΑΔΑ: ΩΜΓ4ΩΗ5-ΥΓΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δ.Χανίων (Π.Α.Υ. 669/2018).   

 

Συν/να: 
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Β- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 


