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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στα Χανιά σήμερα 21-06-2018 οι υπογεγραμμένοι:
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, Α.Φ.Μ. 997678759, ΔΟΥ Χανίων, νομίμως
εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων Ιωάννη Μαράκη σύμφωνα με την υπ’ αριθμό
282/01-06-2018 (ΑΔΑ: 7Τ2ΝΩΗ5–Θ6Κ) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, εφεξής αποκαλούμενος ως ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ,
2. Η εταιρεία «ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε», με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, οδός Λεωφ.
Δημοκρατίας 3, Τ.Κ. 71306 με Γ.Ε.ΜΗ 77684127000 και ΑΦΜ 998190280, Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , τηλ. 2810286088
και Φαξ.:2810288242, νομίμως εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον κ. Ιωάννη Μαυρογιάννη του
Κωνσταντίνου, κάτοχο του Α.Δ.Τ.: ΑΑ.370511/18-1-2005, Α.Δ. Ηρακλείου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων
Σύμβουλο, σύμφωνα με το από 26-04-2016, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 613111 καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ
καταστατικό σύστασης της εταιρείας «ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε», εφεξής αποκαλούμενη ως
ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι:
α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του αφού έλαβε 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 των άρθρων 118,119 και 328.
4. Την με αρ. πρωτ. 23451 /ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 677/τ. Β΄/3-3-2017) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας».
5. Την με αρ. 28876/ΕΥΣΣΑ 493/16-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 938/τ.Β΄/16-3-2018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ.677/τ.Β/16-3-2018) υ1/8
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πουργικής Απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Την 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΄))»
7. Το με αρ. 18REQ002808744 2018-03-15 Πρωτογενούς Καταχωρημένου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Αίτημα
8. Την υπ’ αρ. Α-685/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, για τη δέσμευση ποσού 12.000,00 €, Κ.Α.Ε. 696117.002, Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων, έτους 2018.
Την υπ’ αρ. 216/2018 (ΑΔΑ:ΩΡΓ4ΩΗ5-7Λ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων που αφορά
την έγκριση διάθεσης πίστωσης εις βάρος του Κ.Α.Ε. 69-6117.002 έτους 2018.
9. Τη με αρ. 5778/8-12-2017 (ΑΔΑ. Ω6Σ37ΛΚ-ΖΒΡ) Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης περί ένταξης της πράξης «Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του
Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020., με Κωδ. ΟΠΣ 5010832.
10. Τη με αριθμό 11/2018 (ΑΔΑ: 6ΜΑΡΩΗ5-ΟΓΤ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων περί έγκρισης υλοποίησης της Πράξης με κωδ.ΟΠΣ 5010832 και τίτλο: Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής)
Δ.Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου
των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020.
11. Τη με αριθμό 143/2018 (ΑΔΑ:6ΨΟ9ΩΗ5-ΕΧΙ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων με θέμα:
Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 11/2018 απόφασης του Δ.Σ. Χανίων για τον ορισμό υπολόγου και τους αρμόδιους
της πράξης “Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ. Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης
Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) με κωδ. ΟΠΣ 5010832
12. 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.
13. Τη με αρ. πρωτ. 1711/10-3-2017 (ΑΔΑ: 6ΠΩΩ7ΛΚ-ΛΧΚ) Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων με τίτλο: «Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας και
κοινωνικής συνοχής» (Revitalizing the Core for Development – RECODE) η οποία συγχρηματοδοτείται από το
Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.
14. Την υπ’αριθμ. 282/2018 (ΑΔΑ: 7Τ2ΝΩΗ5 –Θ6Κ) Απόφαση Δημάρχου περί Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. πρωτ. 22985/17-5-2018 (ΑΔΑ: 75ΔΒΩΗ5-Ρ28/ΑΔΑΜ-18WRD003108742 2018-05-17)
Απόφασης Αντιδημάρχου Δ. Χανίων που αφορά στην κατακύρωση/ανάθεση της Υπηρεσίας: Σύμβουλος
Υποστήριξης του Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης ¨Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής
συνοχής¨ του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» (CPV 75112100-5)» αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη την παραπάνω
υπηρεσία έναντι του ποσού των 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 7.200,00€ και συνολικό ποσό των 37.200,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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β) Η αφετέρου συμβαλλόμενη αναλαμβάνει την παραπάνω υπηρεσία σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική
προσφορά της και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσης.
Ενώ, αναλυτικά τα παραδοτέα της υπηρεσίας που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι τα εξής:
Ενότητες Εργασιών

1. Υποστήριξη του ΕΦΔ (Δήμος Χανίων) ως
προς την αξιολόγηση των δράσεων και
της εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ
Δήμου Χανίων.

2. Υποστήριξη του ΕΦΔ (Δήμος Χανίων) ως
προς καταγραφή και διαχείριση κινδύνων υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ
Δήμου Χανίων και σύνταξη προτάσεων για την αντιμετώπιση αποκλίσεων
από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης

Παραδοτέα / Χρόνος Παράδοσης
1.1 (Εξαμηνιαίες) Εκθέσεις Αξιολόγησης πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής
ΒΑΑ του Δήμου Χανίων
1
Κάθε Εξαμηνιαία Έκθεση Αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον :
- Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής
- Ποσοτικοποίηση και επικαιροποίηση των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της
Στρατηγικής
- Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης της
Στρατηγικής
- Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης των παρεμβάσεων της Στρατηγικής
- Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα
1.2 Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων
1
Η τελική Έκθεση Αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι:
- Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στόχων της Στρατηγικής
- Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων δράσεων της Στρατηγικής
- Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των
υλοποιούμενων δράσεων της Στρατηγικής
- Εκτίμηση των τιμών των δεικτών
- Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας υλοποίησης της
Στρατηγικής
- Αξιολόγηση των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και
αξιολόγησης των παρεμβάσεων της Στρατηγικής
- Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα
2.1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ
1
Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Εντοπισμό κινδύνων και συστηματική καταγραφή σε κατάλογο των σχετιζόμενων κινδύνων, αλλά και των αιτιών που δύναται να τους προκαλέσουν.
- Ανάλυση των κινδύνων που δύναται να επηρεάσουν την εφαρμογή της Στρατηγικής: Περιγραφή του είδους των κινδύνων, εκτίμηση του βαθμού έκθεσης σε κάθε παράγοντα κινδύνου σε σχέση με τα κριτήρια κινδύνου που καθορίζονται για το έργο.
- Διαχείριση κινδύνων με ανάπτυξη των κατάλληλων καθορισμός βημάτων/ ενεργειών, για τον περιορισμό των πιθανοτήτων και των επιπτώσεων και την
αντιμετώπιση κάθε παράγοντα κινδύνου, προετοιμασία ενός πλάνου διαχείρισης κινδύνων, καταμερισμό των διαθέσιμων πόρων, έλεγχο συμβατότητας του πλάνου σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους και τις ισχύουσες
διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης.
2.2 Εκθέσεις παρακολούθησης των κινδύνων και αναθεώρησης - επικαιροποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων.
1
Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
- Αξιολόγηση της υλοποίησης των ενεργειών και της αποτελεσματικότητας της
εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου για την αντιμετώπιση των
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3. Υποστήριξη του ΕΦΔ (Δήμος Χανίων)
στη διεξαγωγή Ερευνών πεδίου με
χρήση ειδικών ερωτηματολογίων προς
τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων της Στρατηγικής (πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λ.π) και στη σύνταξη Τεχνικών
Εκθέσεων εφαρμογής των δράσεων
επενδυτικών προτεραιοτήτων, για τη
μέτρηση των δεικτών αποτελέσματος

κινδύνων.
- Καθορισμός και επανεκτίμηση των χαρακτηριστικών των κινδύνων (πιθανότητα εμφάνισης και συνέπεια).
- Εντοπισμός τυχόν αναγκαίων αλλαγών στα μέτρα ή/και στην προτεραιότητα
αντιμετώπισης των κινδύνων
- Εντοπισμός νέων κινδύνων
- Διατύπωση προτάσεων αναθεώρησης - επικαιροποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων
3.1 Έρευνες Πεδίου – Εμπειρογνωμοσύνες
Θα υλοποιηθούν δύο (2) Έρευνες Πεδίου και κάθε μια θα περιλαμβάνει τουλά1
χιστον τις εξής δραστηριότητες/ παραδοτέα:
- Προγραμματισμός – Σχεδιασμός υλοποίησης Έρευνας Πεδίου: Ακριβής καθορισμός, σε συνεργασία με τον ΕΦΔ, του αντικειμένου της Έρευνας Πεδίου, στα
πλαίσια του ενδιαφερόμενου πεδίου ανίχνευσης ( μέτρηση των δεικτών αποτελέσματος της Στρατηγικής), εκπόνηση μεθοδολογίας Έρευνας Πεδίου, Σύνταξη ερωτηματολογίου / ων Έρευνας Πεδίου
- Υλοποίηση Έρευνας Πεδίου: Συλλογή και ανάλυση στοιχείων
- Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Παράθεση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας
Πεδίου, σε μορφή πινάκων και διαγραμμάτων
- Διατύπωση γενικών και ειδικών συμπερασμάτων.
3.2 Τεχνικές εκθέσεις εφαρμογής των δράσεων επενδυτικών προτεραιοτήτων,
για τη μέτρηση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος των δεικτών αποτελέσματος.
1
Οι Τεχνικές Εκθέσεις θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον :
- Συγκέντρωση στοιχείων υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των πράξεων που
υλοποιούνται στα πλαίσια της επενδυτικής προτεραιότητας
- Συγκέντρωση στοιχείων υλοποίησης οικονομικού αντικειμένου των πράξεων
που υλοποιούνται στα πλαίσια της επενδυτικής προτεραιότητας
- Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και στοιχείων προόδου δεικτών εκροών
και αποτελέσματος στο επίπεδο των πράξεων που υλοποιούνται στα πλαίσια της επενδυτικής προτεραιότητας

1

Το εύρος επέκτασης του περιεχομένου των παραδοτέων ανά περίπτωση και πέρα από αυτά που καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα, θα εξαρτηθεί από τυχόν πρόσθετες
απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ Δ.Χανίων και θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή – Δήμο Χανίων

γ) η διάρκεια του συμφωνητικού ορίζεται στους 42 μήνες από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού, ενώ το
αναλυτικό (ανώτερο) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ανά παραδοτέο εμπεριέχεται στο συνημμένο στο Παρόν:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ». Το συμφωνητικό δύναται να τροποποιηθεί κατά τα
προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016, ενώ σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Κρήτη
2014-2020 Περιφέρειας Κρήτης.
δ) Αρμόδιο Τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, για την παρακολούθηση του αντικειμένου υλοποίησης της υπηρεσίας,
που ανατίθεται με το παρόν συμφωνητικό, είναι το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης Ποιότητας και
Οργάνωσης, Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 143/2018
(ΑΔΑ:6ΨΟ9ΩΗ5-ΕΧΙ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.
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ε) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να λύσει μονομερώς το συμφωνητικό εφόσον συντρέξουν οι λόγοι του Άρθρου 133,
Ν.4412/2016.
στ) Η πληρωμή της αφετέρου συμβαλλόμενης θα γίνεται τμηματικά, βάσει της αναλυτικής οικονομικής προσφοράς
του (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του παρόντος) και πρόκειται να αποδοθεί σε επτά
(7) (εξαμηνιαίες) Πληρωμές οι οποίες θα υπολογίζονται βάσει του συμβατικού προϋπολογιζόμενου (δηλ. βάσει της
υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς) κόστους των παραδοτέων συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Για την
καταβολή κάθε δόσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης πεπραγμένων (όπως και η
τελική απολογιστική έκθεση την ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου) καθώς και η αντίστοιχη
πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών από την Αρμόδια Επιτροπή βάσει του σχετικού πρακτικού.
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),
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 μετά την έκδοση τιμολογίου που αφορά στις μηνιαίες χρεώσεις και μετά την
παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου απάντων των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής που είναι:
-τιμολόγιο της αφετέρου συμβαλλομένης,
-βεβαίωση καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου,
-βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων
-φορολογική ενημερότητα και
-ασφαλιστική ενημερότητα
και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του
ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.
ζ) Όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλο έξοδο που θα χρειασθεί βαρύνουν την ανάδοχο και θα
κρατηθούν κατά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος.
η) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει τη αριθμ 140000010766-1 εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης έκδοσης ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ/ ημερ.έκδ.
29-05-2018, ποσού 1.500,00€ η οποία θα επιστραφεί έπειτα από την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου
και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης του συνόλου των παραδοτέων όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’αριθμ. πρωτ.
Αναλυτική Πρόσκληση και στα συνημμένα σε αυτή παραρτήματα.
θ) Το συμβατικό τίμημα προβλέπεται και καλύπτεται από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου
Χανίων πίστωση για το έτος 2018, καθώς και από ετήσιες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων (ΚΑΕ
69-6117.002 έως και το 2021). Επίσης, η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνεται από το Υποπρόγραμμα Α΄ της
Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις στο Π.Δ.Ε της
πράξης «Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δήμου Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους Αειφορίας και Κοινωνικής Συνοχής
του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5010832 και Κ.Α. 2017ΕΠ00210026 (υποέργο 1). Η πράξη
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους με διάθεση της
χρηματοδότησης μέσω του Π.Δ.Ε.
ι) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής
από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Π.Δ.Ε. Η ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές της υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης
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αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το
έργο χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του εν λόγω συμφωνητικού. Τυχόν καθυστερήσεις καταβολών που δεν θα οφείλονται σε υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής δεν θα δημιουργούν ευθύνες
της απέναντι στην Ανάδοχο Εταιρία. Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει το Συμφωνητικό ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του Έργου χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, η Ανάδοχος αμείβεται για τις
υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής του Συμφωνητικού, εφόσον παραληφθούν οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα . Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του συμφωνητικού, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε
πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Χανίων, σύμφωνα με το ελληνικό
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
ια) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’αρ.19353/24-4-2018 αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και των συνημμένων παραρτημάτων (τις τεχνικές προδιαγραφές, ειδικούς όρους) καθώς και τις διατάξεις του
Ν.3852/2010, του Ν. 4412/2016 και του Ν.3463/2006.
ιβ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα (4) όμοια
ισόκυρα αντίτυπα αυτής, ένα (1) εξ’ αυτών παρέλαβε η Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Η ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Έτος Αναφοράς

1

Χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης παραδοτέων

Π.Ε.

1.1

1.2

2.1

2.2

Εργασίες
Εκθέσεις Αξιολόγησης πορείας υλοποίησης
έργων ΒΑΑ
Τελική Έκθεση
Αξιολόγησης
ΒΑΑ
Σχέδιο
Διαχείρισης
Κινδύνων
Εκθέσεις ενημέρωσης –
επικαιροποίησης του Σχεδίου
Διαχείρισης
Κινδύνων

1ο
ος ος
1 -6

Παραδοτέο
5 Εκθέσεις μια κατά
το τέλος του κάθε
εξαμήνου με έναρξη
ο
κατά το 2 εξάμηνο

ο

2

ο

3

ο

4

Υλοποίηση / Εξάμηνο - Χρονική Διάρκεια Εξαμήνου σε Μήνες
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
ος
ος
ος
ος
ος
ος
ος
ος
ος
7 -12
13 -18
19 -24ος
25 -30
31 -36

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ο

Χ

ης

3 Εκθέσεις κατά
ου
το κλείσιμο του 3
Ου
ου
,4 & 5 Εξαμήνου

3.1

Έρευνες Πεδίου
Εμπειρογνωμοσύνες

1 Έκθεση κατά το 1Ο
Εξάμηνο
& επικ/ση έκθεσης
Ο
κατά το 3 Έξαμηνο

3.2

Τεχνικές Εκθέσεις

5 Εξαμηνιαίες Εκθέσεις
ο ο ο
2 , 3 ,4 ,
ο
ο
5 και 6 εξάμηνο

7ο
ος
ος
37 -42

Χ

1 Απολ/κή στο τέλος του συμβατικού
χρόνου
Σύνταξη κατά το 1
Εξάμηνο

ο

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

7/8

Χ

Χ

18SYMV003302464 2018-06-21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α
1.1
1.2
2.1
2.2

3.1
3.2
(4)
(5)
(6)

Παραδοτέο
Εκθέσεις Αξιολόγησης πορείας υλοποίησης έργων ΒΑΑ
Τελική Έκθεση Αξιολόγησης ΒΑΑ
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Εκθέσεις ενημέρωσης – επικαιροποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων
Έρευνες Πεδίου
– Εμπειρογνωμοσύνες
Τεχνικές Εκθέσεις
Σύνολο Προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

Κόστος/
Παραδοτέο (Χωρίς
ΦΠΑ) (1)

Αριθμός
Παραδοτέων
(2)

Σύνολο Ανά
Κατηγορία
(3)=(1)Χ(2)

2.274,88 €

5

11.374.41 €

2.843,60 €
2.843,60 €

1
1

2.843,60 €
2.843,60 €

710,90€

3

2.132.70€

3.625,59€

2

7.251,19 €

710,90 €

5

3.554,50 €
30.000,00 €
7.200,00 €

[24% Χ (4)]
[(5)+(4)]
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37.200,00€

