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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                          ΧΑΝΙΑ,    20 / 12 /2018                    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                          ΑΡ.ΠΡ.       60551 
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 NOVELTECH IKE , Υπηρεσίες λογισμικού, με εδρα το Ηράκλειο Νικολάου Πλαστήρα 100 ΕΤΕΠ ΤΚ
70013 ΤΗΛ.2810391861   με Γ.Ε.ΜΗ 077790127000 και ΑΦΜ   999083679  νομίμως εκπροσωπούμενη από τον
 Διαχειριστή  κ. Χαραλαμπάκη Ιωάννη  του Δημητρίου,  κάτοικο Ηρακλείου, κάτοχο του Α.Δ.Τ.:ΑΜ465533, σύμφωνα
με  την  από  1/11/2018  καταχώρηση  στο  Γ.Ε.ΜΗ  με  ΚΑΚ  1550462,  η   από  24/10/20182  απόφαση  γενικής
συνέλευσης  της εταιρείας 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.  59300/14-12-2018
Απόφασης Αντιδημάρχου Δ. Χανίων που αφορά στην ανάθεση της Προμήθειας και εγκατάσταση συστήματος για
την  υποστήριξη  των  εφαρμογών  E-  Government  στο  Δήμο  Χανίων  παραδοτέο 4.2.1.,  της  πράξης  με
ακρωνύμιο Smart  Cities  του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα -  Κύπρος 2014 -2020
αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλομένη την παραπάνω προμήθεια έναντι  του συνολικού ποσού των  22.859,40€,
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ σύμφωνα  με   την  κατατεθειμένη  προσφορά  της  και  τις  απαιτήσεις  –  τεχνικές
προδιαγραφές της  της Υπηρεσίας του Δ. Χανίων

β) Η αφετέρου συμβαλλομένη αναλαμβάνει  την παραπάνω  προμήθεια  και εγκατάσταση συστήματος για την
υποστήριξη  των  εφαρμογών E-  Government  στο  Δήμο Χανίων σύμφωνα  με  την  κατατεθειμένη  οικονομική
προσφορά της και  τις τεχνικές προδιαγραφές της της Υπηρεσίας του Δ. Χανίων  που αποτελούν αναπόσπαστα
τμήματα της παρούσης.

Αναλυτικά  τα παραδοτέα της ανωτέρω προμήθειας είναι τα εξής:

Φάση Παραδοτέο Κατηγ Ποσότ. Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

Σύνολο
χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ Σύνολο
 μεΦΠΑ

Α 1. Σύστημα με οθόνη αφής σε επιδαπέδια  βάση 
στήριξης,

Τμχ 10 1.220 € 12.200 € 2928 € 15.128€

2.Έγχρωμος εκτυπωτής πλαστικών καρτών Τμχ 1 1000€ 1000€ 240 € 1.240€

3. Λευκές πλαστικές κάρτες Τμχ 3000 0,18€ 540 € 129€ 669,60 €

Σύνολο
Φάσης Α

13.740€ 17.037,60 €

Β 4, Ανάπτυξη , εγκατάσταση εκπαίδευση και 
πιλοτική λειτουργία εφαρμογής καταγραφής 

Α.Μ 3 1.565€ 4.695€ 1.126,80 € 5.821,80 €
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αιτημάτων - παραπόνων και συμμετοχής πολιτών
Σύνολο

ΦάσεωνΑ-Β
18.435 € 22.859,40 €

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) Το  χρονοδιάγραμμα της προμήθειας θα είναι συνολικά Οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης, όπου :
-Έξι (6) μήνες για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος , και
-Δύο (2) μήνες για πιλοτική λειτουργία.

Το  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δύναται  να  παραταθεί  έπειτα  από αιτιολογημένη  αίτηση του  αναδόχου ή  της
αναθέτουσας  αρχής Για  την  περίπτωση  παράτασης  θα  ακολουθηθεί  η  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 Κ.Γ. του Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.  

ε) Η  πληρωμηή  του  αναδοήχου  δυή ναται  να  πραγματοποιηθειή  τμηματικά  σε  δυο  Φάσεις,  με  την
ολοκλήρωσης της παραλαβής του συνόλου των παραδοτέων της κάθε φάσης βάσει της υποβληθείσας οικονομικής
προσφοράς της αναδόχου εταιρίας. ως εξής:

Φάση  Α)  Παραδοτέο 1. Σύστημα με οθόνη αφής σε επιδαπέδια βάση στήριξης, τεμάχια 10 και  Παραδοτέα 2,3
Έγχρωμος εκτυπωτής πλαστικών καρτών τεμάχια 1 και λευκές πλαστικές κάρτες τεμάχια 3000

Φάση  Β)  Παραδοτέο  4,  Ανάπτυξη  ,  εγκατάσταση  εκπαίδευση  και  πιλοτική  λειτουργία  εφαρμογής  καταγραφής
αιτημάτων - παραπόνων και συμμετοχής πολιτών

 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  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. 

στ) Όλες  οι νόμιμες κρατήσεις, και κάθε άλλο έξοδο που θα χρειασθεί βαρύνουν τον προμηθευτή και θα κρατηθούν
κατά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος. 

ζ) 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

η)  Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιείται. από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Χανίων
κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του υπευθύνου του Δήμου Χανίων για την πράξη  Smart Cities.  Αρμόδια για την πα-
ρακολούθηση της προμήθειας, που ανατίθεται με το παρόν συμφωνητικό, καθώς και για κάθε θέμα αρμοδιότητας
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τεχνικής φύσεως, της Αναθέτουσας Αρχής, είναι η Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 628/2017 (ΨΠΡΓΩΗ5-Β4Θ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.  Μη συμμόρφωσή οδηγεί
σε λύση της σύμβασης.

θ) 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

ια) 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
χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του  εν λόγω συμφωνητικού. Τυχόν καθυστερή-
σεις 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 οποιον-
δήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου, η Ανάδοχος αμείβεται για ότι 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 κατά τη διάρκεια υλοποίησης του  συμφωνητικού, υπό την προϋπόθε-
ση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο που θα έχει παραληφθεί

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

ιγ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπόγραψαν τέσσερα  (4) όμοια ισόκυρα
αντίτυπα  αυτής.  τρία  (3)  πρωτότυπα  συμφωνητικά  κοινοποιήθηκαν  στο  αρμόδιο  Γρ.  του  Δήμου  Χανίων  (Γρ.
Προμηθειών), και  ένα παρέλαβε ο Ανάδοχος.

          ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                          ΓΙΑ ΤΗΝ   NOVELTECH IKE

             ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             
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