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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. 583/2018
Απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  Δ.  Χανίων  (ΑΔΑ:  Ω843ΩΗ5-ΑΟ2) που  αφορά  στην  κατακύρωση  του
διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή των
δράσεων της "έξυπνης πόλης" στην πόλη των Χανίων (Π 5.2.1) και εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου Marketing
για  τον  προσδιορισμό  της  ταυτότητας  των  Χανίων  (CityMarketing,  CityBranding)  (Π  5.2.2)  της  πράξης  με
ακρωνύμιο  Smart Cities στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014
-2020» με την οποία αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη την παραπάνω υπηρεσία με τιμή 29.000 ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.)  και  35.960,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. σύμφωνα  με  την  κατατεθειμένη  οικονομική
προσφορά της και  τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

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

Αναλυτικά  τα παραδοτέα της υπηρεσίας είναι τα εξής:

Το παραδοτέο Α έχει δύο (2) διακριτές φάσεις
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Αναλυτικά τα περιεχόμενα του υπό εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου ανά ενότητα διαμορφώνονται ως εξής:

ΦΑΣΗ 1: 

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή

Περιεχόμενο: Παρουσίαση αντικειμένου, ανάλυση δομής, μεθοδολογικής προσέγγισης και ομάδα μελέτης. 

Κεφάλαιο 2ο: Θεωρητικό Πλαίσιο. 

Περιεχόμενο: Βιβλιογραφικές αναφορές, Ανάλυση-εξέλιξη βασικών εννοιών όπως smartcities, intelligentcities,
 innovatorCities,virtualcities, ecocitiesκ.α, σκοπιμότητα εκπόνησης σχεδίου 

Κεφάλαιο 3ο: Διεθνή-εθνική εμπειρία 

Περιεχόμενο: Παρουσίαση παραδειγμάτων εφαρμογής από την διεθνή και εθνική εμπειρία, ανάλυση των 
στρατηγικών και των μεθόδων εξέλιξης, τελικά αποτελέσματα.

Κεφάλαιο 4ο: Συνάφεια με τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό προγραμματισμό 

Περιεχόμενο: Παρουσίαση των ευρωπαϊκών-εθνικών-περιφερειακών-τοπικών  πολιτικών που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη των «έξυπνων» πόλεων

Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση και αξιολόγηση της  Υφιστάμενης κατάστασης

Περιεχόμενο: Τομεακή ανάλυση: Περιβάλλον, Κτιριακές εγκαταστάσεις, Δημόσιος χώρος, Μεταφορές, 
Διακυβέρνηση-υπηρεσίες, Ενέργεια, Δίκτυα 

Κεφάλαιο 6ο: Έρευνα Πεδίου 

Περιεχόμενο: Μεθοδολογία έρευνας, επιλογή δείγματος (δημότες, επιχειρήσεις, επισκέπτες), διαμόρφωση 
ερωτηματολογίων, συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς με σκοπό την καταγραφή των αναγκών και των επιθυμιών, 
συλλογή και αποκωδικοποίηση στοιχείων

Κεφάλαιο 7ο: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης

Περιεχόμενο: Παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, Ανάλυση SWOT. 

ΦΑΣΗ 2: 

Κεφάλαιο 8ο: Επιχειρησιακός σχεδιασμός 

Περιεχόμενο: Διαμόρφωση έξυπνης ταυτότητας της πόλης, Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, Διαμόρφωση 
αξόνων προτεραιότητας(Περιβάλλον, Κτιριακές εγκαταστάσεις, Δημόσιος χώρος, Μεταφορές, Διακυβέρνηση-
υπηρεσίες, Ενέργεια, Δίκτυα) 

Κεφάλαιο 9ο: Ανάλυση Προτάσεων 

Περιεχόμενο: Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και ανάλυση σχεδίων δράσης ανά άξονα προτεραιότητας , 
παρουσίαση και ανάλυση επί μέρους μέτρων

Κεφάλαιο 10ο: Χρονοδιάγραμμα & Ανάλυση κόστους

Περιεχόμενο: Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος και κόστους εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων 

Κεφάλαιο 11ο: Διαβούλευση 

Περιεχόμενο: Παρουσίαση σχεδίου διαβούλευσης, μεθόδων-τεχνικών, προσδιορισμός φορέων και διαδικασιών 
διαβούλευσης υλοποίησης-παρακολούθησης σχεδίου.

Κεφάλαιο 12ο: Συμπεράσματα

Περιεχόμενο: Διατύπωση αναμενόμενων αποτελεσμάτων (βραχυπρόθεσμα-μακροπρόθεσμα), Παρουσίαση 
μελλοντικών προοπτικών, αναφορά σε μελλοντικές στρατηγικές 
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Το εύρος επέκτασης του περιεχομένου των παραδοτέων ανά περίπτωση και πέρα από αυτά που καταγράφονται
παραπάνω, θα εξαρτηθεί από τυχόν  πρόσθετες απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της
πράξης  και θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή – Δήμο Χανίων.

Το παραδοτέο Β έχει δύο (2) διακριτές φάσεις

Αναλυτικά τα περιεχόμενα του υπό εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανά ενότητα διαμορφώνονται ως εξής:

ΦΑΣΗ 1: 

Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή

Περιεχόμενο: Συνοπτική περιγραφή περιεχομένου και δομής του σχεδίου, παρουσίαση ομάδα μελέτης. 

Κεφάλαιο 2ο: Θεωρητικό Πλαίσιο. 

Περιεχόμενο: Ιστορική αναδρομή- εξέλιξη, ανάλυση οι βασικών εννοιών  όπως του city branding-place/city 
marketing,  σκοπιμότητα εκπόνησης σχεδίου, στάδια διαδικασίας. 

Κεφάλαιο 3ο: Παραδείγματα εφαρμογής 

Περιεχόμενο: Παρουσίαση παραδειγμάτων εφαρμογής διεθνής και εθνικής σημασίας, μέθοδοι στρατηγικής, 
παρουσίαση τελικού προϊόντος, αξιολόγηση τελικών αποτελεσμάτων.

Κεφάλαιο 4ο: Παρουσίαση Μελετών/Προγραμματικών Κειμένων

Περιεχόμενο: Παρουσίαση και ανάλυση μελετών, Επιχειρησιακού σχεδίου, Περιφερειακού επιχειρησιακού 
προγράμματος, Χωροταξικού σχεδίου. 

Κεφάλαιο 5ο: Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης

Περιεχόμενο: Τομεακή ανάλυση φυσικού- πολιτιστικού- αστικού- τουριστικού περιβάλλοντος, δημογραφικά- 
στατιστικά στοιχεία. 

Κεφάλαιο 6ο: Έρευνα Πεδίου 

Περιεχόμενο: Μεθοδολογία έρευνας, επιλογή δείγματος (δημότες, επιχειρήσεις, επισκέπτες), διαμόρφωση 
ερωτηματολογίων, συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς, συλλογή και αποκωδικοποίηση στοιχείων

Κεφάλαιο 7ο: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης

Περιεχόμενο: Παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, Ανάλυση SWOT. 

ΦΑΣΗ 2: 

Κεφάλαιο 8ο: Όραμα και στόχοι

Περιεχόμενο: Διατύπωση του οράματος και διαμόρφωση των αντικειμενικών στόχων του σχεδίου με βάση των 
στοιχείων της ανάλυσης

Κεφάλαιο 9ο: Μοντέλο Ανάπτυξης

Περιεχόμενο: Παρουσίαση του μοντέλου marketing και της ταυτότητας της πόλης, Δημιουργία brandname για την 
πόλη, Παρουσίαση λεκτικού και εικαστικού λογότυπου (slogan).

Κεφάλαιο 10ο: Πεδίο Εφαρμογής

Περιεχόμενο: Στρατηγικές προώθησης τελικού προϊόντος, Τρόποι και μέσα προβολής, Διαμόρφωση διαφημιστικής 
εκστρατείας.

Κεφάλαιο 11ο: Χρονοδιάγραμμα & Ανάλυση κόστους

Περιεχόμενο: Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος και κόστους εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων 
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προσδιορισμός φορέων και διαδικασιών διαβούλευσης υλοποίησης-παρακολούθησης σχεδίου.

Κεφάλαιο 12ο: Διαβούλευση 

Περιεχόμενο: Παρουσίαση σχεδίου διαβούλευσης, μεθόδων-τεχνικών, προσδιορισμός φορέων και διαδικασιών 
διαβούλευσης υλοποίησης-παρακολούθησης σχεδίου.

Κεφάλαιο 13ο: Συμπεράσματα

Περιεχόμενο: Διατύπωση αναμενόμενων αποτελεσμάτων (βραχυπρόθεσμα-μακροπρόθεσμα), Παρουσίαση 
μελλοντικών προοπτικών, αναφορά σε μελλοντικές στρατηγικές 

Το εύρος επέκτασης του περιεχομένου των παραδοτέων ανά περίπτωση και πέρα από αυτά που καταγράφονται
παραπάνω, θα εξαρτηθεί από τυχόν  πρόσθετες απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της
πράξης  και θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή – Δήμο 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  οκτώ μήνες (8)    (σύμφωνα με την  
κατατεθειμένη  προσφορά  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ) από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  μεταξύ  του  Αναδόχου  και  της
Αναθέτουσας Αρχής. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται να παραταθεί έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του
αναδόχου ή της αναθέτουσας αρχής. Για την περίπτωση παράτασης θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία
του Ν. 4412/2016, ενώ σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη του επικεφαλής εταίρου και εφόσον
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΚΓ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014 –
2020.

Για το κάθε ένα από τα δύο διακριτά παραδοτέα (Α και Β αντίστοιχα) προβλέπεται η παράδοση από τον Ανάδοχο
της 1ης Φάσης εντός των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία αντιστοιχεί στο 30% του
προϋπολογισμού κάθε παραδοτέου. Μετά την παραλαβή της 1ης Φάσης για κάθε παραδοτέο προβλέπεται επίσης
διάστημα  τεσσάρων  (4)  μηνών  για  την  παράδοση  από  τον  Ανάδοχο  της  2ης Φάσης  που  αντιστοιχεί  στο
υπολειπόμενο 70% του προϋπολογισμού κάθε παραδοτέου. 
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Ειδικότερα:

Α/Α Ενότητα
 Παραδο-
τέο

Φάση
Διάρ-
κεια
(έως)

Προσφο-
ρά (χωρίς
ΦΠΑ)

Προϋπολο-
γισμός
φάσης  (πο-
σοστό)

Προϋπολο-
γισμός
φάσης
(ποσό χωρίς
ΦΠΑ)

ΦΠΑ
24%

Προϋπο-
λογισμός
φάσης
(με ΦΠΑ )

1

Ενότητα Α: Υπηρεσίες
Εκπόνησης Επιχειρη-
σιακού Σχεδίου για την
πλήρη εφαρμογή των
δράσεων της "έξυπνης
πόλης" στην πόλη των

Χανίων (Παραδοτέο
5.2.1) 

Επιχειρη-
σιακό
Σχέδιο

Α: Κεφάλαιο 
1ο- 7ο

4 μή-
νες

14.500 € 

30%         4.350 €
         
1.044 € 

           
5.394 € 

Β: Κεφάλαιο 
8ο- 13ο

4 μή-
νες 70%      10.150 € 

         
2.436 € 

         
12.586 € 

2

Ενότητα Β: Υπηρεσίες
Εκπόνησης Στρατηγικού
Σχεδίου Marketing για
τον προσδιορισμό της

ταυτότητας των Χανίων
(CityMarketing,

CityBranding) (Παραδο-
τέο 5.2.2) 

Στρατηγι-
κό Σχέδιο
Μάρκε-

τινγκ

Α: Κεφάλαιο 
1ο- 7ο

4 μή-
νες

 14.500 €
30%         4.350 €

         
1.044 € 

           
5.394 € 

Β: Κεφάλαιο 
8ο- 13ο

4 μή-
νες 70%      10.150 € 

         
2.436 € 

         
12.586 € 

      ΣΥΝΟΛΟ      29.000 € 
         
6.960 € 

         
35.960 € 

Η εκτέλεση των επιμέρους Δράσεων από τον Ανάδοχο είναι  δυνατό να μεταβάλλεται  χρονικά,  μετά από κοινή
έγγραφη συμφωνία. 

ε) Η πληρωμή της αφετέρου συμβαλλομένης προβλέπεται  να γίνει  τμηματικά, έπειτα από την ολοκλήρωση και
παράδοση κάθε  φάσης των παραπάνω παραδοτέων 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
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. 
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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  αριθμό  140000011180-9  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  του  συμφωνητικού,
έκδοσης  Τράπεζας/ Παγκρήτιας Συνεταιριστικής στις 27-09-2018, ποσού 1.450,00€  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  συγχρηματοδότηση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΤΠΑ)  και
εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο της του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,  ΣΑΕΠ 102/6 με κωδικό ΣΑ2017ΕΠ10260014

θ) Αρμόδια για την παρακολούθηση του αντικειμένου υλοποίησης της υπηρεσίας, που ανατίθεται με το παρόν συμ-
φωνητικό, καθώς και για κάθε θέμα αρμοδιότητας τεχνικής φύσεως, της Αναθέτουσας Αρχής, χρίσει συνεργασίας
για την υλοποίηση της υπηρεσίας,  είναι η Δ/νση  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.   31952/05-07-2018 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
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
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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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