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ΑΝΟΙΚΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για εγγραφή ςτον Μητρϊο Παρόχων Τπηρεςιϊν και Προμηθευτϊν τησ 

φμπραξησ Φορζων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απαςχόληςη. 
 

 
1. Ειςαγωγή  
Η φμπραξθ Φορζων Χανίων για τθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ (διακριτικόσ τίτλοσ: 
φμπραξθ Χανίων) ζχοντασ υπόψθ τθν υπ’ αρικ. 27/3/2017 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ εταιρείασ για τθν επικαιροποίθςθ του μθτρϊου δυνθτικϊν Παρόχων 
Τπθρεςιϊν και Προμθκευτϊν, απευκφνει τθν παροφςα ανοιχτι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο φορζα, φυςικό ι νομικό πρόςωπο για τθν 
εγγραφι αυτοφ ςτο Μθτρϊο, εφόςον πλθροί τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  
 
Η διαδικαςία εγγραφισ ςτο Μθτρϊο ειςάγει τθ διαδικαςία προεπιλογισ των υποψθφίων, 
τθ δυνατότθτα περαιτζρω εγγραφισ και άλλων υποψθφίων ςε ςυνεχι και διαρκι βάςθ, 
τθν αρχι τθσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ και όχι του ςυμμετζχοντοσ υποψθφίου, με 
δεδομζνο ότι οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν τα αυτά προςόντα, με βάςθ τθ διενεργθκείςα 
προεπιλογι. Η εγγραφι ςτο Μθτρϊο κα ςυνίςταται ςτθν απόδειξθ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ςυμμετοχισ για τθν ανάλθψθ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ςυμβάςεων.  
 
Η παροφςα διαδικαςία ζχει ςαν ςτόχο τθν κατάρτιςθ ενόσ ςυςτιματοσ επιλογισ παρόχων 
υπθρεςιϊν και προμθκευτϊν τθσ φμπραξθσ Χανίων, κακϊσ και τθν κατάρτιςθ, διατιρθςθ, 
παρακολοφκθςθ και ανακεϊρθςθ του Μθτρϊου με τουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν και 
προμθκευτζσ που ζχουν γίνει αποδεκτοί.  
 
Η φμπραξθ Χανίων κα παρζχει τθ δυνατότθτα ςε κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό 
πρόςωπο να υποβάλει, μετά τθν κατάρτιςθ του Μθτρϊου ςχετικι αίτθςθ εγγραφισ, με 
ςκοπό να γίνει δεκτό ςτο ςφςτθμα, και κα τον ενθμερϊνει, κατόπιν διενζργειασ του 
ελζγχου πλιρωςθσ των όρων ςχετικά με τθν αποδοχι τθσ ςυμμετοχισ ι τθν απόρριψθ 
αυτισ.  
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Επίςθσ, θ φμπραξθ Χανίων κα ζχει τθ δυνατότθτα να διαγράφει από το Μθτρϊο όςουσ 
εγγεγραμμζνουσ φορείσ ζχουν παφςει να πλθροφν τα οριηόμενα από τθ ςχετικι πρόκλθςθ 
κριτιρια επιλογισ.  
 
Σα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που κα ενταχκοφν ςτο Μθτρϊο, κατά το αντικείμενο των 
υπθρεςιϊν και προμθκειϊν, κα ζχουν το δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτισ διαγωνιςτικζσ 
διαδικαςίεσ επιλογισ για τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν και παροχισ υπθρεςιϊν, 
κατόπιν ειδικισ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςτθν οποία κα αναφζρονται και 
κα κακορίηεται το φυςικό αντικείμενο παροχισ υπθρεςιϊν ι/και προμθκειϊν αλλά και οι 
ειδικότεροι όροι παροχισ των υπθρεςιϊν και προμθκειϊν όπωσ θ διάρκεια και θ αμοιβι.  
 
Η διαδικαςία επιλογισ διζπεται ειδικότερα από τισ διατάξεισ του Άρκρου 1 του 
«Κανονιςμοφ Προμθκειϊν».  
 
2. Αντικείμενο τησ πρόςκληςησ  
Σα αντικείμενο των ςυμβάςεων που πρόκειται να ανατεκεί κατά τουσ όρουσ τθσ 
παροφςθσ, κα αφορά ςτισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ, οργάνωςθσ, ςχεδιαςμοφ 
υλοποίθςθσ και εφαρμογισ/ ολοκλιρωςθσ των ζργων/ δράςεων τθσ φμπραξθσ Χανίων 
και διακρίνεται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:  
 
 
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ  
 
Α.1 Εξοπλιςμόσ Γραφείων  
 
Η κατθγορία ενζργειασ «Εξοπλιςμόσ Γραφείων» αναφζρεται ςτθν προμικεια γραφείων, 
κακιςμάτων, βιβλιοκθκϊν και άλλων επίπλων απαραίτθτων για τθ λειτουργία και τθ 
ςυντιρθςθ των γραφείων των ςτελεχϊν τθσ φμπραξθσ Χανίων.  
 
Α.2 Η/Τ, Περιφερειακά και λοιπόσ εξοπλιςμόσ  
 
Η κατθγορία ενζργειασ «Η/Τ & Περιφερειακά κλπ» αναφζρεται ςε: α) μθχανιματα 
Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν και περιφερειακά, β) τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό, όπωσ 
τθλεφωνικό κζντρο, αςφρματο δίκτυο, κεραία, μικροφωνικι εγκατάςταςθ και εξοπλιςμόσ 
τθλεδιάςκεψθσ, γ) μθχανζσ γραφείου, φωτοαντιγραφικά μθχανιματα, εκτυπωτζσ, 
μθχανιματα τθλεμοιοτυπίασ, δ) φορθτζσ μθχανζσ εξοπλιςμοφ γραφείου και ε) λοιπό 
εξοπλιςμό που απαιτείται για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία των γραφείων 
τθσ εταιρείασ.  
 
Α.3 Λογιςμικό  
 
Η κατθγορία ενζργειασ «Λογιςμικό» αναφζρεται ςε λογιςμικά που χρειάηεται να 
αναπτυχκοφν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του κάκε προγράμματοσ. Ενδεικτικά αναφζρουμε 
λογιςτικά ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ δαπανϊν, διαχείριςθσ βάςεων δεδομζνων και 
ιςτοςελίδων, θλεκτρονικά πρωτόκολλα κ.α. 3  
 
Α.4 Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά ζντυπα  
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Η κατθγορία ενζργειασ «Εγχειρίδια, βιβλία και λοιπά ζντυπα» αφορά ςτθν προμικεια 
εξειδικευμζνων βιβλίων, περιοδικϊν και εφθμερίδων, ςε ςυνδρομζσ ςε εφθμερίδεσ, 
περιοδικά, θλεκτρονικό τφπο, ιςτοςελίδεσ κ.α.  
 
Α.5 Είδη οικιακοφ εξοπλιςμοφ (ζπιπλα, λευκά είδη, ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ.).  
 
τθν κατθγορία ενζργειασ «Είδθ οικιακοφ εξοπλιςμοφ» εντάςςονται οι προμικειεσ για τον 
εξοπλιςμό ςπιτιϊν, όπου φιλοξενοφνται ωφελοφμενοι προγραμμάτων. Πιο ςυγκεκριμζνα, 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω είδθ:  
 

 Ζπιπλα ςπιτιοφ  

 τρϊματα  

 Ηλεκτρικζσ ςυςκευζσ  

 Είδθ κουηίνασ  

 Λευκά είδθ  

 Λοιπόσ οικιακόσ εξοπλιςμόσ  

 Βρεφικά είδθ  

 
Β. ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
 
Β.1 Ανάπτυξη, εγκατάςταςη, υποςτήριξη και ςυντήρηςη εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ  
 
Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ενζργειασ αφορά ςτθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, υποςτιριξθ και 
ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ που χρθςιμοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ των 
ςχετικϊν προγραμμάτων. Ενδεικτικζσ δράςεισ: ανάπτυξθ και ςυντιρθςθ βάςεων 
δεδομζνων, ανάπτυξθ, ςυντιρθςθ και επζκταςθ τοπικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, 
ανάπτυξθ και υποςτιριξθ ιςτοςελίδων, επιςκευζσ, εγκατάςταςθ, αναβάκμιςθ και 
ςυντιρθςθ H/Τ, περιφερειακϊν, τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ και ςυςτθμάτων, 
μθχανϊν γραφείου κλπ.  
 
Β.2 Τπηρεςίεσ ςυμβοφλων – εξωτερικϊν ςυνεργατϊν  
 
Η κατθγορία ενζργειασ «Τπθρεςίεσ υμβοφλων- Εξωτερικϊν υνεργατϊν» αφορά ςτθν 
παροχι υπθρεςιϊν από εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ ςχετικά με τθν τεχνικι, 
επιςτθμονικι και διοικθτικι υποςτιριξθ ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων. Πιο ςυγκεκριμζνα 
οι υπθρεςίεσ μποροφν να ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ και τθ διοικθτικι 
οργάνωςθ των προγραμμάτων, τθν οικονομικι/λογιςτικι διαχείριςθ και τθ νομικι 
υποςτιριξι τουσ, τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων τουσ κ.α. Περιλαμβάνει ειδικότθτεσ 
όπωσ νομικοφσ, ιατρικό προςωπικό, νοςθλευτζσ, κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ κλπ.  
 
 
Β.3 Τπηρεςίεσ αξιολόγηςησ  
Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ενζργειασ αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν για τθ διενζργεια 
εξωτερικϊν αξιολογιςεων κακϊσ και για τθν τεχνικι ςτιριξθ εςωτερικϊν αξιολογιςεων 
για τθν εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ αλλά και τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ των 
προγραμμάτων.  
 
 
Γ. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ  
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Γ.1 Οργάνωςη εκδηλϊςεων, ςυνεδριάςεων, ςυςκζψεων  
 
Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ενζργειασ αφορά ςε προμικειεσ ι/και υπθρεςίεσ που 
ςυνδζονται με τθν οργάνωςθ εκδθλϊςεων, ςυνεδριάςεων, ςυςκζψεων. Ενδεικτικά 
αναφζρονται: υπθρεςίεσ διοργάνωςθσ εκδθλϊςεων, ςυνεδριάςεων, ςυςκζψεων, 
βραχυχρόνιεσ μιςκϊςεισ αικουςϊν, υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ, γευμάτων, υπθρεςίεσ 
φωτοαντιγράφθςθσ, εκδόςεων, μεταφράςεισ, διερμθνεία, μαγνθτοφϊνθςθ, 
απομαγνθτοφϊνθςθ πρακτικϊν, οπτικοακουςτικόσ εξοπλιςμόσ και υπθρεςίεσ 
υποςτιριξθσ, μεταφορά ςυμμετεχόντων με μιςκωμζνο μεταφορικό μζςο κάκε είδουσ κλπ.  
 
Γ.2 Μίςθωςη εξοπλιςμοφ και Μεταφορικϊν Μζςων  
 
Ενδεικτικά αναφζρονται: Μίςκωςθ οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ για 
διερμθνεία, μαγνθτοφϊνθςθ, απομαγνθτοφϊνθςθ πρακτικϊν και υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ, 
μίςκωςθ μεταφορικϊν μζςων, μεταφορζσ κ.λ.π.  
 
Γ.3 Γενικζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ  
 
Ενδεικτικά αναφζρονται οι εξισ κατθγορίεσ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν:  

 Προμικεια αναλωςίμων υλικϊν γραφείου όπωσ υλικά γραφικισ φλθσ, αναλϊςιμων 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, εκτυπωτϊν, μθχανθμάτων τθλεομοιοτυπίασ και 
φωτοαντιγραφικϊν, μθχανϊν βιβλιοδεςίασ, φωτοαντιγραφικό χαρτί κ.α  

 Προμικεια υλικϊν κακαριότθτασ και αναλϊςιμων υλικϊν φιλοξενίασ  

 Τπθρεςίεσ ταχυμεταφορϊν  

 Τπθρεςίεσ φωτοαντιγράφθςθσ, εκτυπϊςεων-εκδόςεων  

 Τπθρεςίεσ μεταφράςεων, διερμθνείασ  

 Τπθρεςίεσ κακαριότθτασ χϊρων γραφείων  

 Τπθρεςίεσ ιατροφ εργαςίασ και τεχνικοφ αςφαλείασ  

 
Γ.4 Μετακινήςεισ, Διαμονή και Φιλοξενία  
Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ενζργειασ αφορά ςε υπθρεςίεσ ι και προμικειεσ που 
ςυνδζονται με τα ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ των ςτελεχϊν που απαςχολοφνται ςτθν 
υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων κακϊσ και άλλων εμπλεκόμενων ςτθν 
υλοποίθςθ δράςεων προγραμμάτων όπωσ προςκεκλθμζνοι ςε θμερίδεσ/ςυνζδρια, 
διερμθνείσ/μεταφραςτζσ, ωφελοφμενοι δράςεων κ.α. Πρόκειται για υπθρεςίεσ ταξιδιϊν / 
ζκδοςθσ ειςιτθρίων / κρατιςεων ςε ξενοδοχεία ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό.  
 
τθν ίδια κατθγορία ανικουν και υπθρεςίεσ ι/και προμικειεσ που ςυνδζονται με ζξοδα 
φιλοξενίασ και δθμοςίων ςχζςεων ι εκιμοτυπίασ.  
 
Γ.5 Εκπαίδευςη και Επιμόρφωςη Προςωπικοφ  
 
Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ενζργειασ αφορά ςε υπθρεςίεσ ι και προμικειεσ που 
ςυνδζονται με τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ φμπραξθσ Χανίων, που απαςχολείται 
ςτθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων, προκειμζνου να αποκτιςουν 
απαιτοφμενεσ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε ςυνζδρια και/ι 
ςεμινάρια ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό κακϊσ και μζςω άλλων επιμορφωτικϊν 
δραςτθριοτιτων.  
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Γ.6 Δημοςιεφςεισ – ανακοινϊςεισ  
 
Η ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ενζργειασ αφορά ςε υπθρεςίεσ δθμοςίευςθσ προςκλιςεων, 
προκθρφξεων διαγωνιςμϊν ι διακθρφξεων, ανακοινϊςεων ςτον Σφπο.  
 
Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ για ςυμμετοχι ςτο Μθτρϊο, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει ςτθν 
Αίτηςη Εγγραφήσ του τισ ενότθτεσ για τισ οποίεσ ενδιαφζρεται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ 
του.  
 
3. Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων για εγγραφή 
  
Η Πρόςκλθςθ Εγγραφισ ςτο Μθτρϊο κα είναι διαρκϊσ ανοιχτι, οποιαδιποτε δε αλλαγι 
ωσ προσ αυτό το ςθμείο κα είναι δυνατι μετά από ςχετικι δθμόςια ανακοίνωςθ.  
 
4. Τποβολή αιτήςεων Δικαιολογητικά  
 
4.1. Η αίτθςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο και τα πιο κάτω οριηόμενα ςυνοδευτικά ζγγραφα 
υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@sfchania.gr με τθν ζνδειξθ 
«ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ», ενϊ τα πρωτότυπα ζγγραφα 
αποςτζλλονται (ι υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ) εντόσ 10 θμερϊν ςτθν ζδρα τθσ 
εταιρείασ: φμπραξθ Φορζων Χανίων για τθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ, Ελευκερίου 
Βενιηζλου 4,3οσ όροφοσ Σ.Κ. 731 32, Χανιά.  
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν και να αποςτείλουν τα ακόλουκα 
μθχανογραφθμζνα δελτία, τα οποία υπάρχουν διακζςιμα ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα τθσ 
φμπραξθσ Χανίων (www.sfchania.gr):  
 
α) Αίτθςθ εγγραφισ,  
 
β) Εταιρικό Προφίλ για Νομικά Πρόςωπα ι Βιογραφικό θμείωμα και Φορολογικά τοιχεία 
για Φυςικά Πρόςωπα.  
 
4.2. Η υποχρζωςθ υποβολισ νομιμοποιθτικϊν εγγράφων γεννάται μόνο ςε περίπτωςθ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ, όπου αυτά ηθτοφνται να υποβλθκοφν πριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ.  
4.3. Ωσ χρόνοσ υποβολισ υποψθφιότθτασ ςτον πίνακα επιλογισ λογίηεται ο χρόνοσ 
ταχυδρομικισ (ι αυτοπρόςωπθσ) παραλαβισ των αποςτελλόμενων των υποψιφιων 
ςυνεργατϊν, όπωσ αυτι προκφπτει από τθν θμερομθνία και τθ ςφραγίδα Πρωτοκόλλου 
Ειςερχόμενων τθσ φμπραξθσ Χανίων.  
 
Οποιοςδιποτε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να απευκφνει ερωτιςεισ εγγράφωσ ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@sfchania.gr με τθν ζνδειξθ «ΜΗΣΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ».  
 
5. Διαδικαςία Ελζγχου  
 
Με τθν από 27/3/2017 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ φμπραξθσ Χανίων για 
τθν επικαιροποίθςθ του μθτρϊου δυνθτικϊν Παρόχων Τπθρεςιϊν και Προμθκευτϊν, 
αποφαςίςτθκε και θ ςφςταςθ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ για τθν επιλογι των φορζων και 
προςϊπων που κα εγγραφοφν ςτο Μθτρϊο.  
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Η Επιτροπι κα δθμιουργιςει και κα επικαιροποιεί ςυςτθματικά και ςε ςυνεχι βάςθ το 
Μθτρϊο, επί τθ βάςει των αιτιςεων εγγραφισ που λαμβάνει από τουσ ενδιαφερομζνουσ 
να ςυμμετάςχουν ςε διαδικαςίεσ επιλογισ ανάκεςθσ ςυμβάςεων.  
 
Η ςχετικι απόφαςθ κοινοποιείται ςτον αιτοφντα και θ τυχόν εγγραφι του καταχωρείται 
ςτο διαμορφοφμενο Μθτρϊο Παρόχων Τπθρεςιϊν και Προμθκευτϊν τθσ  
 
6. Διαγραφή από το Μητρϊο  
 
Η διαγραφι μζλουσ του Μθτρϊου λαμβάνει χϊρα: α) λόγω μθ εκπλιρωςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του, β) λόγω μθ ςυνδρομισ ενόσ εκ των προχποκζςεων εγγραφισ του 
ςφμφωνα με ς το άρκρο 3 τθσ παροφςθσ ι/και γ) μετά από ςχετικι αίτθςι του.  
 
 

Ο Πρόεδροσ του Δ..  
 
 

Ιωάννθσ Παυλάκθσ 
 


