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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ STEP2SMART (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1.4.4)
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135
Πληροφορίες: Αγλαϊα Σιώμπου
Τηλέφωνο: 2821341760-4
Fax: 28213 41750
e-mail: g-promitheies@chania.gr

Χανιά, 14-12-2018
Αρ.Πρωτ. 59207

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στα Χανιά σήμερα 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 υπ’αρ.
282/1-6-2018 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, εφεξής
αποκαλούμενος ως «Αναθέτουσα Αρχή».
2. ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΖ684784, σύμβουλος επιχειρήσεων, κάτοικος Σερρών, Εφορία
Καλαμαριάς, Αρ. Φορολ. Μητρώου 066842457 καλούμενος εφεξής ως «Επαληθευτής».
Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι:
α) Ο πρώτος των συμβαλλόμενων (Αναθέτουσα Αρχή) με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αρ.πρ.
59151/2018 Απόφασης Αντιδημάρχου Δ. Χανίων που αφορά την ανάθεση της Υπηρεσίας: «ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ STEP2SMART (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1.4.4), αναθέτει στον αφετέρου συμβαλλόμενο την παραπάνω υπηρεσία σύμφωνα με την κατατεθειμένη
προσφορά του «ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ» και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και των λοιπών παραρτημάτων αυτής.».
β) Ο αφετέρου συμβαλλόμενος (Επαληθευτής) αναλαμβάνει την παραπάνω υπηρεσία σύμφωνα με την
κατατεθειμένη προσφορά η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος συμφωνητικού.
γ) Αναλυτικά τα παραδοτέα της υπηρεσίας είναι τα εξής:
1) Ο «Δικαιούχος» αναθέτει στον «Επαληθευτή» τη διενέργεια Πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων
επαληθεύσεων στον «Δικαιούχο» για το προαναφερόμενο έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 301005/ΥΔ
3953/22-09-2016, οι οποίες συνίσταται στον έλεγχο των παρακάτω πεδίων:
i. έλεγχο (σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΕΛΠ, τον ΚΦΕ και τον Κώδικα του ΦΠΑ) της
νομιμότητας και κανονικότητας της έκδοσης και εξόφλησης κάθε τιμολογίου/παραστατικού, το οποίο
περιλαμβάνεται στην έκθεση προόδου και έλεγχο της ορθής λογιστικής απεικόνισης και καταχώρησης αυτών.
ii. έλεγχο για κάθε δαπάνη που αφορά το εγκεκριμένο έργο, ότι πραγματοποιήθηκε εντός της επιλέξιμης
χρονικής περιόδου και ότι είναι στα όρια του προϋπολογισμού της κατηγορίας δαπάνης και της Ενότητας
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Εργασίας, που εντάσσεται.
iii. έλεγχο της τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητας, που τίθενται από τον οικείο Οδηγό Εφαρμογής και την
Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Αριθμ. 300488/ΥΔ1244, ΦΕΚ 1099/19.04.2016), όπως ισχύει.
2) Ο «Επαληθευτής» προχωρεί στη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης κάθε φορά που λαμβάνει φάκελο
δαπανών προς επαλήθευση.
3) Ο «Επαληθευτής» προχωρεί στη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης μόνον έπειτα από ρητή εντολή της
Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ.
4) Ο «Επαληθευτής» στη περίπτωση της διοικητικής επαλήθευσης οφείλει να αποστείλει προς τον «Δικαιούχο»
και τη Διαχειριστική Αρχή με ηλεκτρονικό τρόπο (ΟΠΣ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τα συμπληρωμένα
έντυπα πρωτοβάθμιου ελέγχου εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του
φακέλου δαπανών προς πιστοποίηση. Επίσης, ο «Επαληθευτής» θα πρέπει να προσκομίσει στον «Δικαιούχο»
εντός της καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, σε έντυπη μορφή τρία υπογεγραμμένα αντίγραφα του
«Πιστοποιητικού Επαληθευμένων Δαπανών», του πίνακα ελέγχου (check list) και της έκθεσης πρωτοβάθμιου
ελέγχου.
5) Ο «Επαληθευτής», στην περίπτωση της επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου για τον χρόνο διενέργειας αυτής από την αρμόδια μονάδα της ΕΥΔ ΕΕΣ. Η επιτόπια επαλήθευση
διενεργείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ.
δ) Η αμοιβή του «Επαληθευτή» για τη διοικητική επαλήθευση των δαπανών κάθε υποβληθέντος φακέλου ορίζεται
ως εξής (αριθμ. 301783/ΥΔ3441, ΦΕΚ 3389, 27.09.2017):
i. Για κάθε υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση ποσού έως 10.000 €, η αμοιβή του επαληθευτή
καθορίζεται στο 3% του αιτούμενου ποσού προς επαλήθευση και κατ’ ελάχιστον στα 100 € πλέον ΦΠΑ.
ii. Για κάθε υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση ποσού από 10.001 € έως 300.000 €, η αμοιβή
του επαληθευτή καθορίζεται στα 300 € πλέον ΦΠΑ.
iii. Για κάθε υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση ποσού άνω των 300.001 €, η αμοιβή του
επαληθευτή καθορίζεται στα 500 € πλέον ΦΠΑ.
Για τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης μέσω μετάβασης του επαληθευτή επί τόπου στο έργο για έλεγχο του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και σύνταξη της έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης, η ημερήσια αμοιβή του
επαληθευτή ορίζεται στα 120 € πλέον ΦΠΑ. Στην περίπτωση που, μετά το πέρας της διοικητικής επαλήθευσης,
προκύψει ανάγκη διενέργειας επιτόπιας επαλήθευσης, η ανωτέρω ημερήσια αμοιβή που καθορίζεται στο παρόν
άρθρο προστίθεται στην αμοιβή που καθορίζεται στο άρθρο 3.1. Η διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης δε δύναται
να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής. Για τις ημέρες μετάβασης
και επιστροφής, το ποσό της ημερήσιας αμοιβής ισχύει μειωμένο κατά το ήμισυ.
Τα έξοδα κίνησης και τα έξοδα διανυκτέρευσης (ταξιδιού και διαμονής) στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων
θα καταβάλλονται στον επαληθευτή επιπλέον της καθοριζόμενης στο άρθρο 3.2 ημερήσιας αμοιβής του και
σύμφωνα με τα οριζόμενα για την κατηγορία II του άρθρου 5 στην παράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄/94/148-2015).
Οι ανωτέρω αμοιβές θα καταβάλλονται εφάπαξ με την παράδοση του «Πιστοποιητικού Επαληθευμένων Δαπανών
του πίνακα ελέγχου (check list) και της έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου ή/και της «Έκθεσης Επιτόπιας
Επαλήθευσης» και την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού.
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Το ανώτατο κόστος της σύμβασης ορίζεται στο ποσό των 1.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ε) Αρμόδιο Τμήμα για την παρακολούθηση του αντικειμένου υλοποίησης της υπηρεσίας, που ανατίθεται με το
παρόν συμφωνητικό, είναι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας - σύμφωνα με την υπ’αριθμ.
626/2017 (Ω4ΚΡΩΗ5-2ΑΑ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων καθώς και την υπ’αριθμ.458/2017 (ΑΔΑ:
ΩΟ9ΞΩΗ5-ΝΓΡ) Απόφαση Δημάρχου Ορισμού Ομάδας Υλοποίησης της Πράξης «Step2Smart».
στ) Ο Δήμος Χανίων μπορεί να καταγγείλει μονομερώς το συμφωνητικό οποτεδήποτε, αζημίως για αυτόν.
ζ) 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 (Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας) απάντων των σχετικών
δικαιολογητικών πληρωμής που είναι:
-τιμολόγιο του αφετέρου συμβαλλομένου,
-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.
η) Όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλο έξοδο που θα χρειασθεί βαρύνουν τον προμηθευτή και θα
κρατηθούν κατά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος.
θ) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσία ισχύει από την υπογραφή της και έως και 3 μήνες μετά την
προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης του έργου (δηλ.20/01/2020 πλέον έως και τρεις μήνες) και σε περίπτωση
παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως και 3 μήνες μετά τη νέα ημερομηνία λήξης αυτού. Το
συμφωνητικό που θα υπογραφεί, δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
Ν.4412/2016, ενώ σε κάθε περίπτωση (εφόσον απαιτείται) θα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του Κύριου Δικαιούχου
ή/και η έγκριση της Ε.Υ.Δ. Κ.Γ. του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
ι) 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) καθώς και από
Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ η εν λόγω δαπάνη προβλέπεται στον Κ.Α. 69-6117.011 Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2018 και η πίστωση έχει διατεθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1514/12-12-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
ια) Το παρόν συμφωνητικό 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
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Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» και ακρωνύμιο Step2Smart. Το Step2Smart εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό
302305/ΥΔ 4673 – 24/11/2017 Απόφαση 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.
ιβ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής
από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Π.Δ.Ε. καθώς και κάθε σχετική απαιτουμένη έγκριση από την επιτροπή παρακολούθησης της Ε.Υ.Δ. του προγράμματος « Εδαφική Συνεργασία » Κ.Γ. του προγράμματος « Ελλάδα-Κύπρος 2014 2020». Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις
συμβατικές της υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης 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 στον Ανάδοχο. Στην
περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει το Συμφωνητικό ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του
Έργου χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, ο 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.
ιγ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’αρ. 59002/2018 αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
των συνημμένων παραρτημάτων (τεχνική περιγραφή – Παράρτημα Α), της προσφοράς (τεχνικής και οικονομικής
της αναδόχου), καθώς και οι διατάξεις του Ν.3852/2010, του ν. 4412/2016 και του ν.3463/2006.
ιδ) Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Χανίων, σύμφωνα με το
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
ιε) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα (4) όμοια
ισόκυρα αντίτυπα αυτής. Τα τέσσερα (4) πρωτότυπα συμφωνητικά κοινοποιήθηκαν στο αρμόδιο γραφείο του
Δήμου Χανίων (Γρ. Προμηθειών), και ένα παρέλαβε ο προμηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
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