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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                    
  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                       
  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  Ταχ.Δ/νση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 
  Πληροφορίες: Κουτσουράκη Γεωργία
  Τηλέφωνο: 2821341760-4    Fax: 2821341750     

      e-mail: dimos@chania.gr,  g-promitheies@chania.gr

Στα Χανιά σήμερα οι υπογεγραμμένοι:
1. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ,  πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, Α.Φ.Μ. 997678759, ΔΟΥ Α’ Χανίων,
νομίμως εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων Μαρ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  282/01-
06-2018  απόφαση  Δημάρχου  Χανίων  περί  ορισμού  Αντιδημάρχων  και  μεταβίβασης  αρμοδιοτήτων,  εφεξής
αποκαλούμενος ως Αναθέτουσα Αρχή.

2. H εταιρία «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 αμοιβαία αποδέχθηκαν τα κάτωθι :

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητά του και σε εκτέλεση της υπ’ αρ.πρ. 401/2018 Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής Δ. Χανίων και την  υπ' αρ. 1179/19-7-2018 εγκριτική της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Κρήτης,  που  αφορά  στην  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  για  την  «Ανάθεση  των  Υπηρεσιών  συμβούλου
παρακολούθησης-διαχείρισης-συντονισμού (ΠΕ 1.2.2),  διοργάνωση ημερίδων (ΠΕ 2.2.1) και προετοιμασία
έντυπου και  ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης, (ΠΕ 2.2.2) της πράξης με ακρωνύμιο Smart Cities στο
πλαίσιο  του  Προγράμματος  Συνεργασίας  INTERREG  V-A «Ελλάδα  -  Κύπρος  2014  -2020»» αναθέτει  στην
αφετέρου  συμβαλλόμενη  την  παραπάνω  εργασία  με  τιμή  23.000,00  ευρώ (χωρίς  Φ.Π.Α.)  και  28.520,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της και   τις τεχνικές
προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

β) Η αφετέρου συμβαλλόμενη αναλαμβάνει την παραπάνω υπηρεσία σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική
προσφορά  της  και  και   τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  Υπηρεσίας  που  αποτελούν  αναπόσπαστα  τμήματα  της
παρούσης.

Αναλυτικά  τα παραδοτέα της υπηρεσίας είναι τα εξής:

Τίτλος Παραδοτέου 
Α/Α
Παραδοτέου  Περιγραφή Εργασιών Παραδοτέου

Υπηρεσίες Παρακολού-
θησης, Διαχείρισης & 
Συντονισμός  της 
Πράξης «Smart Cities» 

Π.Ε.1.2.2 - Συλλογή πληροφοριών για τις αναφορές προόδου και προετοιμα-
σία φακέλων πιστοποίησης δαπανών για τις δραστηριότητες που
υλοποιήθηκαν από τον εταίρο 

- Οριζόντια παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που πραγματο-
ποιούνται από τον εταίρο.
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- Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων που εκτε-
λούνται.

- Διαχείριση αιτημάτων πληρωμής Αναδόχων και διαχείριση τιμολο-
γίων.

- Αιτήματα πληρωμής στην ΚτΓ του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.

- Αιτήματα Τροποποίησης 

- Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις δαπανών. 

- Υποστήριξη στις εκθέσεις πορείας 

- Σύνταξη, υποβολή και καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληρο-
φοριακό Σύστημα (OPS) των  αναφορών προόδου, των αιτημάτων
κατανομής πιστώσεων και επαληθεύσεων

- Ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου της πράξης

- Ενημέρωση του έγγραφου προγραμματισμού & παρακολούθησης
διαγωνισμών και παραδοτέων

- Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία συμμετο-
χής της Τεχνικές συναντήσεις υης πράξης (π.χ. προετοιμασία πα-
ρουσιάσεων).

- Επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Δήμου Χανίων για θέματα
οργάνωσης, διαχείρισης και υλοποίησης της πράξης καθώς και με
το εταιρικό σχήμα διαμέσου του Κύριου Δικαιούχου της Πράξης.

- Οι προαναφερόμενες εργασίες  θα κωδικοποιούνται σε Εξαμηνιαί-
ες Εκθέσεις Αναφοράς του Αναδόχου, που θα πρέπει να υποβάλ-
λονται στο τέλος κάθε εξαμήνου αναφοράς από την υπογραφή της
Σύμβασης, θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοι-
χεία και θα περιέχουν την αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών
υπηρεσιών του Συμβούλου που παρασχέθηκαν στο διάστημα ανα-
φοράς. Θα παραδοθούν τέσσερεις (4) εξαμηνιαίες εκθέσεις.

Υπηρεσίες διοργάνω-
σης δύο (2) ημερίδων 
πληροφόρησης στο 
Δήμο Χανίων 

Π.Ε.2.2.1 - Σχεδίαση, εκτύπωση και διανομή προσκλήσεων

-  Δημοσιεύσεις  αναγγελίας  της  κάθε  ημερίδας  στον  τύπο  και
προβολή της σε τοπικά ΜΜΕ (Δελτία Τύπου εκδηλώσεων)

- Σχεδίαση περιεχομένου, παραγωγή και εκτύπωση προγράμματος
ημερίδων και παρουσιολογίου

- Φιλοξενία συμμετεχόντων (Προετοιμασία και δέσμευση αίθουσας,
παράθεση καφέ και  μικρού μπουφέ υποδοχής,  διανομή ντοσιέ και
υλικού ημερίδων) 

- Προετοιμασία και αποστολή ενημερωτικού δελτίου για κάθε ημερίδα

- Σχεδίαση και δημιουργία ενός (1) Roll-up Banner για τις εκδηλώσεις

-  Οι  προαναφερόμενες  εργασίες  θα  κωδικοποιούνται  στη
Συγκεντρωτική Έκθεση πεπραγμένων κάθε ημερίδας, που θα πρέπει
να  υποβάλλεται  με  την  λήξη  της  και  θα  συνοδεύεται  από  τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (υλικό τεκμηρίωσης της ημερίδας
συμπεριλαμβανομένου του υλικού από τις επιμέρους εργασίες που
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αναφέρεται  παραπάνω).  Συνολικά  θα  παραδοθούν  δύο  (2)
Συγκεντρωτικές Εκθέσεις, μια για κάθε ημερίδα.  

Προετοιμασία και ενη-
μέρωση έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού 
πληροφόρησης

Π.Ε.2.2.2
- 4 Ενημερωτικά Δελτία : Αφορά την συγγραφή – επιμέλεια ενός (1)
τουλάχιστον άρθρου για το κάθε εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο  της
Πράξης.

- Αναρτήσεις στη σελίδα Κοινωνικής δικτύωσης της πράξης. Αφορά
στη  συνεισφορά του  Δήμου Χανίων στην  ενημέρωση της σελίδας
κοινωνικής  δικτύωσης  της  Πράξης,  κατ’  ελάχιστον  τρεις  (3)
δημοσιεύσεις ανά εξάμηνο.

- 4 Δελτία Τύπου: Αφορά στη συγγραφή κατ’ ελάχιστον τεσσάρων
δελτίων τύπου (4) για την πορεία υλοποίησης της Πράξης ενδεικτικά
πριν και μετά τη διεξαγωγή των ημερίδων πληροφόρησης.

- 2 Δημοσιεύσεις – Άρθρα: Αφορά στη συγγραφή κατ’ ελάχιστον δυο
(2)  άρθρων  που  θα  δημοσιευθούν  στον  τοπικό  έντυπο  ή/  και
ηλεκτρονικό τύπο σχετικών με το αντικείμενο της Πράξης ενδεικτικά
κατά την έναρξη και λήξη της πράξης..

-  Αυτοκόλλητα  ενημέρωσης  που  θα  ενημερώνουν  για  τη
χρηματοδότηση,  το  όνομα  του  προγράμματος  κλπ.,  θα  είναι
ευανάγνωστα  και  θα  τοποθετηθούν  στον  εξοπλισμό  που  θα
προμηθευτεί ο Δήμος. Συγκεκριμένα θα παραδοθούν συνολικά είκοσι
(20) ειδικά αυτοκόλλητα για τα infokiosks εσωτερικού χώρου και τα
ειδικά μηχανήματα καταγραφής παραπόνων που θα προμηθευτεί ο
Δήμος

- 2 Πινακίδες ενημέρωσης – προώθησης, Αφορούν στην προμήθεια
2  πινακίδων  ενημέρωσης   1x1.80  τύπου  roll up banners για  την
προώθηση  της  διαδικτυακής  πύλης  Τουρισμού/  Πολιτισμού  και
επιχειρηματικότητας  και   θα  τοποθετηθούν  σε  σημεία  που  θα
υποδείξει ο Δήμος Χανίων.

γ) Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία  σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
Ο Δήμος Χανίων μπορεί να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση οποτεδήποτε, αζημίως για αυτόν. 

δ)  Η ανάθεση των προαναφερόμενων υπηρεσιών συνολικά θα διαρκέσει από την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ
του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, έως τις 31/10/2019, που συμπίπτει και με τη λήξη της Πράξης Smart
Cities. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του αναδόχου ή της
αναθέτουσας αρχής.

ε) Η πληρωμή της αφετέρου συμβαλλόμενης προβλέπεται  να γίνει  τμηματικά, έπειτα από την ολοκλήρωση και
παράδοση κάθε Παραδοτέου του παραπάνω πίνακα και  βάσει  της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς της
αναδόχου εταιρίας. Για την καταβολή κάθε πληρωμής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη υποβολή των
αντίστοιχων πεπραγμένων προς το Δήμο Χανίων,  ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη πιστοποίηση
καλής εκτέλεσης-παραλαβής των υπηρεσιών από την Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Χανίων.   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
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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 συμβαλλόμενου,
-πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
-βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων και 
-φορολογική ενημερότητα
-ασφαλιστική ενημερότητα

και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κωλύματα και γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού
συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

στ) Όλες  οι νόμιμες κρατήσεις, οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού αρχικής και επαναληπτικής καθώς και
κάθε  άλλο  έξοδο  που  θα  χρειασθεί  βαρύνουν  τον  προμηθευτή   και  θα  κρατηθούν  κατά  την  εξόφληση  του
χρηματικού εντάλματος.
 
ζ)  Για  την  καλή  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  που  αναλαμβάνεται  με  το  παρόν  συμφωνητικό,  ο  Δήμος  Χανίων
παρακρατάει τη αριθμ140000010951-6 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού, έκδοσης
Τράπεζας/  Παγκρήτιας  Συνεταιριστικής στις  24  -07-2018,  ποσού  1.150,00€   η  οποία  θα  επιστραφεί  με  την
ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης του συνόλου των παραδοτέων

η) Η δαπάνη της προβλέπεται και καλύπτεται από  χρηματοδότηση του Ε.Π. INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-
2020,  ΣΑΕΠ 102/6 με κωδικό ΣΑ2017ΕΠ10260014

θ) ) Αρμόδιο Τμήμα για την παρακολούθηση του αντικειμένου υλοποίησης της υπηρεσίας, που ανατίθεται με το πα-
ρόν συμφωνητικό, καθώς και για κάθε θέμα αρμοδιότητας τεχνικής φύσεως, της Αναθέτουσας Αρχής, χρίσει συνερ-
γασίας για την υλοποίηση της υπηρεσίας,  είναι το Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Ποιότητας της Δ/νσης  
Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 628/2017 (ΨΠΡΓΩΗ5-Β4Θ) Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων 

ι) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’αρ. 15473/28-3-2018 διακήρυξης διαγωνισμού με τα παραρτήματά της τις
τεχνικές προδιαγραφές και  τους ειδικούς όρους, και οι διατάξεις  του Ν.3852/2010, Ν2286/95, του ν. 4412/2016,
του ν.3463/2006.

ια) Το παρόν συμφωνητικό προκύπτει από την υποχρέωση που ο Δήμος Χανίων έχει αναλάβει για την υλοποίησης
συγκεκριμένων  Πακέτων Εργασιών (Π.Ε) λόγω της συμμετοχής του στο εταιρικό σχήμα πράξης  με τίτλο  «Ανάπτυ-
ξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» με ακρωνύμιο «Smart
Cities» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014 -2020».  
Για την υλοποίηση της πράξης με ακρωνύμιο «Smart Cities», υπογράφηκε η από 20-11-2017 σχετική Σύμβαση
Χρηματοδότησης, μεταξύ του κύριου δικαιούχου της πράξης Δήμου Πάφου και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που ενεργεί ως Δ.Α
του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 λαμβάνοντας υπόψη :
 Τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του  Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα –
Κύπρος 2014-2020 κατά την 3η (22-3-17) και 4η συνεδρίαση (14-9-17) για την έγκριση του φυσικού αντικειμένου της
πράξης και του προϋπολογισμού της αντίστοιχα. 
 Το Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της πράξης 
 Την  Απόφαση του ΔΣ Χανίων, 628/2017, 2-10-2017 (ΨΠΡΓΩΗ5-Β4Θ) για την έγκριση υλοποίησης της πράξης
“Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο
“Smart Cities”
 Την από 10/10/17 υπογεγραμμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) μεταξύ των εταίρων της πράξης Δήμου
Πάφου (Κύριος δικαιούχος), Δήμου Χανίων και Δήμου Λέσβου (Δικαιούχοι),  και ακολούθησε η απόφαση του ανα -
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπ.αριθμ. 139728 /19-12-17 (ΑΔΑ ΩΓΔΛ465ΧΙ8-5ΔΠ) για την έντα-
ξη της στο ΠΔΕ 2017, στη ΣΑΕΠ-102/6 με Κωδικό/MIS 2017ΕΠ10260014

ιβ) 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

5/6    





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 καθυ-
στερήσεις 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 Αναθέτου-
σας 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) Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Χανίων, σύμφωνα με το ελληνικό 
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. 

ιδ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα  (4) όμοια ισόκυρα
αντίτυπα αυτής. Τα τέσσερα (4) πρωτότυπα συμφωνητικά κοινοποιήθηκαν  στο αρμόδιο Γρ. του Δήμου Χανίων (Γρ.
Προμηθειών), και  ένα παρέλαβε ο προμηθευτής.

     
        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε 

                                                                                         
           ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                            ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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