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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-07-2020
Χανιά 09/07/2020
Α. Π.: 32889

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Πληροφορίες: Εμμανουήλ Παρασκάκης
Τηλέφωνο: 28213 41703
Fax: 28210 93300
e-mail: eparaskakis@chania.gr, www.chania.gr

Προς: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ για την Ανάθεση Υπηρεσίας για τα «Έξοδα υποδοχής και
φιλοξενίας στα πλαίσια συναντήσεων εταίρων» Παραδοτέο 1.4.2,
την « Προετοιμασία
Πληροφοριακού υλικού πράξης» Παραδοτέο2.4.1 «Εκπόνηση Δράσεων Δημοσιότητας» Παραδοτέο
2.4.2 και την «3η Ημερίδα Πράξης» Παραδοτέο 2.4.3 της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart στο
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020».
Τρέχον Οικονομικό Έτος: 2020
o
o
o

Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού: 02. 69.6117.012 συνολικού ποσού 20.460,00€ και 02.
69.6441.003 ποσού 1.860,00€
Τίτλος Κ.Α.Ε.: Step2Smart-Υπηρ.προβολ. δημοσ. επικοινωνίας και Step2Smart - έξοδα
φιλοξενίας κλπ
CPV : 75112100-5. (Διοικητικές εργασίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια)

Αρ. Πρωτ. Πρωτoγεvoύς Αιτήματος: ΑΔΑΜ 20REQ006992057 2020-07-08
Είδος & αιτία δαπάνης:
Ο Δήμος Χανίων συμμετέχει ως εταίρος στην πράξη «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών
Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών»
με ακρωνύμιο «Step2Smart» στο πλαίσιο το προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα-Κύπρος
2014-2020”. Για την επίτευξη των στόχων της πράξης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο ο
Δήμος Χανίων ως εταίρος 4 οφείλει στα πλαίσια συναντήσεων εταίρων να μεριμνήσει για την υποδοχή και
φιλοξενία ων εταίρων (Π1.4.2), να προετοιμάσει το πληροφοριακό υλικό της πράξης, (Π2.4.1) να
Εκπονήσει τις δράσεων δημοσιότητας, (Π2.4.2) και να υλοποιήσει την 3η Ημερίδα Πράξης, (Παραδοτέα
1.4.2., Παραδοτέα 2.4.1-2.4.3).
Π. 1.4.2: Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας στα πλαίσια των συναντήσεων εταίρων

Στο πλαίσιο της Πράξης Step2smart, το Παραδοτέο Π1.4.2., «Έξοδα Υποδοχής και φιλοξενίας στα πλαίσια
των συναντήσεων εταίρων», με εγκεκριμένο προϋπολογισμού 1.860,00€, αφορά την 3η τεχνική συνάντηση
(ενδιάμεση συνάντηση) της Πράξης.
Aφορά την 3η τεχνική συνάντηση (ενδιάμεση συνάντηση) της Πράξης, 15-20 ατόμων για 2 ημέρες σε χώρο
του Δήμου.
Οι δαπάνες δύναται να αφορούν τα παρακάτω έξοδα για τους εταίρους:


catering (coffee break όλη μέρα & 3 lunch breaks) για το σύνολο των συναντήσεων για 15-20 άτομα
για 3 ημέρες.



Δείπνο φιλοξενίας για 2 βράδια, στους επίσημους προσκεκλημένους (20 άτομα)

Π2.4.1 - Προετοιμασία Πληροφοριακού Υλικού Πράξης
Στο πλαίσιο της Πράξης Step2smart, το Παραδοτέο Π2.4.1., «Προετοιμασία Πληροφοριακού Υλικού
Πράξης», με εγκεκριμένο προϋπολογισμού 3.720,00€. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του πληροφοριακού
υλικού θα βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια με το παραδοτέο 2.1.1 (ευθύνη προετοιμασίας Επ.Ετ) με τίτλο
«Στρατηγική Επικοινωνίας Πράξης» και θα παραδοθεί από Κύπρο.
Π2.4.2 - Εκπόνηση Δράσεων Δημοσιότητας
Αφορά το σχεδιασμό και την προετοιμασία του υλικού δράσεων δημοσιότητας με όλα τα διαθέσιμα μέσα
που προβλέπονται στην πράξη.
Οι δαπάνες ενδεικτικά μπορούν να αφορούν:









Δημιουργία και εκτύπωση αφίσας
Παραλαβή φυλλαδίου πράξης για εκτύπωση
Δημιουργία και εκτύπωση ένθετου φυλλαδίου που αφορά τα Χανιά
Σύνταξη & αποστολή προσκλήσεων
Σύνταξη δελτίων τύπου και αποστολή σε ΜΜΕ
Παραγωγή video spot (1 πριν +1 για την προβολή των αποτελεσμάτων της πράξης στο Δήμο
Χανίων)
Διάθεση Φωτογράφων και δημιουργία φωτογραφικού υλικού
Drone

Π2.4.3: 3η Ημερίδα Πράξης
Στο πλαίσιο της Πράξης Step2smart, το Παραδοτέο Π2.4.3. «3η Ημερίδα Πράξης» με εγκεκριμένο
προϋπολογισμού 6.200,00€ που αφορά στην οργάνωση και διεξαγωγή Ημερίδας στα Χανιά με στόχο την
ενημέρωση φορέων και κοινού για τις δράσεις της πράξης Step2smart περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Σχεδιασμό και παραγωγή προωθητικών ειδών όπως:
Οι δαπάνες ενδεικτικά μπορούν να αφορούν το σχεδιασμό και την παραγωγή προωθητικών ειδών όπως:







Στυλό
Notepads/μπλοκ
Folder ημερίδας
Τσάντες της ημερίδας
USB stick
Αναμνηστικά δώρα στους ομιλητές

Το υλικό θα παραχθεί με βάση τις οδηγίες δημοσιότητας του προγράμματος και θα έχουν τα λογότυπα του
έργου και της αναθέτουσας υπηρεσίας.

Διοικητικές υπηρεσίες όπως:










Προετοιμασία λίστας αποδεκτών
Προετοιμασία και εκτύπωση ατζέντας
Συλλογή και οργάνωση παρουσιάσεων ομιλητών
Δημιουργία & αποστολή προσκλήσεων
Επαφές με προσκεκλημένους για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους
Γραμματειακή υποστήριξη
Αναρτήσεις σχετικού υλικού από την Ημερίδα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
Σύνταξη 2 δελτίων τύπου
Επιμέλεια για την παροχή όλου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού (μικροφωνική
εγκατάσταση, φορητά μικρόφωνα, laptop, data projector).
Τέλος, άλλες υπηρεσίες όπως
 Σχεδίαση και κατασκευή 1 ROLL-UP
 Εκτύπωση αφισών και φυλλαδίων της Πράξης
 Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση της ημερίδας
 Επεξεργασία ψηφιακού φωτογραφικού υλικού
 Φιλοξενία έως 3 διακεκριμένων ομιλητών (διαμονή-εισιτήρια)
 catering (coffee break όλη μέρα & lunch break) για για 50-60 άτομα το πρωί και μεσημέρι της 3ης
ημέρας.
 1 Δείπνο φιλοξενίας στους επίσημους προσκεκλημένους (15-20 άτομα)
Δεδομένων των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με τον Covid-19 πιθανόν να δημιουργηθούν επιπλέον
έξοδα για την κάλυψη υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω Παραδοτέων εκτιμάται στα 22.320,00€.

Γενικές ή Ειδικές διατάξεις Νόμου στις οποίες βασίζονται οι δαπάνες

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. 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 VA 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. 358/02-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) 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. 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 20142020.

14. Το με αρ. Πρωτ. 803/2018 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”.

15. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο/συνημμένο μέρος του με
αρ. πρωτ. 803/8-1-2018 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.

16. Την υπ.αριθμ. 78099/11-4-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τον Ορισμό υπόλογου
διαχειριστή έργων της ΣΑΕΠ Κρήτης 102/6 που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης με κωδικό 2017ΕΠ10260015 (Κωδικός ΟΠΣ 5031775).

17. Τη με αρ. 25194/2020 (ΑΔΑ: Ω0ΧΝ46ΜΤΛΡ-ΦΛ0) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε “Step2Smart” η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ-102/6.

18. Υπ’ αριθμ. 273/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ5ΓΩΗ5-ΕΧΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί
Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων
Οικονομικού Έτους 2020

19. Υπ’ αριθμ. Πρωτ. 30321/30-6-2020 Έγκριση Παράτασης 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”

Πηγή χρηματοδότησης: Έκτακτα Ειδικευμένα από το Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 20142020, ΣΑΕΠ 102/6 με εγγεγραμμένο στο Π.Δ.Ε. ενάριθμο: 2017ΕΠ10260015

Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη:
Κ.Α.Ε. 02. 69.6117.012 και 02. 69.6441.003
2020: 20.460,00€ και 1.860,00€ αντίστοιχα
Ποσό δαπάνης (σύνολο): 22.320,00€

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανωτέρω δαπάνη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

