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Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο Υπηρεσίας 

Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η «Δημοσιότητα Δικτύωση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Αστικής Ανάπτυξης της Παλιάς Πόλης Χανίων», προϋπολογισμού 45.510,00 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η περιγραφή της οποίας αναφέρεται στο Παράρτημα Α’ 
της παρούσας διακήρυξης.  

Άρθρο 2ο  

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως 
έργων και προμηθειών ΟΤΑ» και  του εν ισχύ  N. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα και του Ν.3852/2010. 
Η υπηρεσία θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α.30-6117.022 και τίτλο «ΕΣΠΑ- Δημοσιότητα 
Δικτύωση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων» του 
προϋπολογισμού του Δήμο Χανίων έτους 2013. 

Άρθρο 3ο  

Διαδικασία Ανάθεση – Είδος Διαγωνισμού 

Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο Δημόσιο Διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που να 
πληροί τις προδιαγραφές  (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 28/80), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης των ενεργειών για την υπηρεσία: «Δημοσιότητα Δικτύωση του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης της Παλιάς Πόλης Χανίων». Κριτήριο 
κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή μετά από συλλογή προσφορών 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών 
ΟΤΑ» και του εν ισχύ Ν.3463/2006 περί «Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».  

Άρθρο 4ο  

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 
εργασίας δίνεται παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ 
αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται ως εξής: 
1. Η παρούσα διακήρυξη   
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 
3. Η συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Η Περιγραφή Υπηρεσιών  
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Άρθρο 5ο. 

Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Εργασιών 
 

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 16 μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής νομικής δέσμευσης, με δικαίωμα του Δήμου Χανίων να το παρατείνει μονομερώς 
για δύο (2) μήνες μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου Χανίων και τη 
σύμφωνη γνώμη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013. 

Άρθρο 6ο 

Αξιολόγηση Εργασιών – Παρακολούθηση  
 

Για την εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων εργασιών ο ανάδοχος θα έχει την έγκριση της 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, που θα οριστεί με Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χανίων και θα γνωστοποιηθεί (κοινοποιηθεί) στον ανάδοχο. Εάν διαπιστωθεί, 
από την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης που θα οριστεί, οποιαδήποτε παράλειψη 
ή πλημμελής εκτέλεση των εργασιών, τότε θα μειώνεται η αμοιβή του ανάδοχου κατά το 
αντίστοιχο ποσό των υπηρεσιών (ενεργειών) που παρέλειψε. Η εκτίμηση θα γίνεται από την 
αρμόδια επιτροπή του Δήμου Χανίων. 

Άρθρο 7ο 

Εκχώρηση Υποχρεώσεων 
 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τις υποχρεώσεις του σε τρίτο. 

Άρθρο 8ο 

Έξοδα Επιβάρυνσης Αναδόχου 
 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλα τα έξοδα, όπως αμοιβές προσωπικού, ασφάλιση προσωπικού 
κ.τ.λ. Φόροι, τέλη, έξοδα δημοσίευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικής), βαρύνουν τους 
αναδόχους και μόνο αυτούς χωρίς καμία ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.  

Άρθρο 9ο 

Δημοσιότητα – Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

Σε περίπτωση ένωσης νομικών ή φυσικών ή νομικών και φυσικών προσώπων κάθε μέλος της 
ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον 
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση 
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εγκρίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής 
του διαγωνισμού.  
Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης 
της σύμβασης, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.   
 
Στις υποχρεώσεις των αναδόχων συμπεριλαμβάνεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας 
για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ως προς την Πληροφόρηση και τη 
Δημοσιότητα του ΕΣΠΑ, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό 1083/2006 του 
Συμβουλίου, τον Εφαρμοστικό Κανονισμό 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως 
αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, το Νόμο 3614/2007 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις σχετικές με την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα Διατάξεις Εφαρμογής, όπως 
αυτές ορίζονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και το εγκεκριμένο 
επικοινωνιακό σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 - 
2013. 

Άρθρο 10ο  

Πληρωμή Αναδόχου  
 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται έπειτα από την παραλαβή των επιμέρους υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεται στο τεύχος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), ενότητα 4. «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ», της προς 
ανάθεση υπηρεσίας, η οποία συνοδεύει τη διακήρυξη, και έπειτα από την έκδοση βεβαίωσης 
καλής εκτέλεσης για κάθε τμηματική βεβαίωση καλής εκτέλεση (παραλαβή) του 
αντικειμένου της υπηρεσίας. 
 
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται, ανάλογα με την ροή του έργου, μέσα σε χρόνο είκοσι 
(20) εργάσιμων ημερών από την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του κάθε τιμολογίου 
μετά την έκδοση από και την υποβολή στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων 
των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι: 
α) Τιμολόγιο νόμιμα θεωρημένο 
β) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης  
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας & Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής . 
δ) Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο 
αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο 
Χανίων.  

Άρθρο 11ο  

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με 
τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της υπηρεσίας θα 
γίνει από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 και ειδικότερα το 
Άρθρο 26 «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» και τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 
28/1980 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.  

Στην Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών Σύμφωνα με το Άρθρο 12, παρ.3ιδ, του 
Ν.3688/2012, θα συμμετάσχει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιριών 
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Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος, της πιο αντιπροσωπευτικής ένωσης των 
διαφημιστικών υπηρεσιών που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ελλάδα.  

 

Άρθρο 12ο  

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών και η εγκατάσταση (όπου απαιτείται) θα γίνει από τον ανάδοχο, στο 
Δήμο Χανίων, Κυδωνίας 29,Τ.Κ 73135. 

Άρθρο 13ο 

Παραλαβή 

Η παρακολούθηση καλής εκτέλεσης (τμηματικών και οριστική) των υπηρεσιών, θα γίνει από 
τριμελή επιτροπή του άρθρου 67 «Παραλαβή Προμηθειών» του Π.Δ 28/1980 περί 
εκτελέσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στη σύμβαση. Η επιτροπή θα 
οριστεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4024/2011 και ειδικότερα το Άρθρο 26 «Συγκρότηση 
Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης» και τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 28/1980 «Περί 
εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». Η εν λόγω 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα γνωστοποιηθεί στον ανάδοχο. 
 
Εάν διαπιστωθεί, από την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης, οποιαδήποτε 
παράλειψη ή πλημμελής εκτέλεση των εργασιών, τότε θα μειώνεται η αμοιβή του ανάδοχου 
κατά το αντίστοιχο ποσό των εργασιών που παρέλειψε. Η εκτίμηση θα γίνεται από την 
αρμόδια επιτροπή  του Δήμου Χανίων. 

Άρθρο 14ο  

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τον Δήμο. Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα 
βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 
 

Χριστόφορος Παπάς 
 
 
 

ΠΕ1 – Διοικητικών 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 

Μιχάλης Χατζηκυριάκος 
 
 
 

ΠΕ17 – Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 
Δ/ντης Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής 
  


