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ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

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 στην παρούσα σύμβαση από τον Αντιδήμαρχο Χανίων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 
ΑΛΟΓΛΟΥ σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 358/2019 (ΑΔΑ: ΨΖΡΨΩΗ5-7Μ3) απόφαση Δημάρχου Χανίων 
περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, εφεξής αποκαλούμενος ως 
«ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ».

2. Η εταιρεία με την επωνυμία DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΕ με δ.τ. “DOTSOFT A.E.” με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Κουντουριώτου 3, τ.κ. 54625 
Τηλ. 2310500181, Φαξ 2310551844 και ΑΦΜ 999566850 ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, νομίμως 
εκπροσωπούμενη στην παρούσα σύμβαση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΑΝΟ κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΚ 309253, σύμφωνα με την από  
11/05/2020 καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ 59277904000, εφεξής αποκαλούμενη ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», 

στην οποία κατακυρώθηκε η υπηρεσία «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» με την υπ’ αρ. 128/2021 (ΑΔΑ: ΨΦ6ΛΩΗ5-ΞΞΑ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, 

αφού έλαβαν υπόψη τους τα ακόλουθα: 

1. Το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. το Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013”,

3. το Ν. 4270/2014 (Α' 143) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”,
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4. το Ν. 4250/2014 (Α' 74) “Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις”και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”, 

6. το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”,

7. το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων”, 

8. το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”,

9. το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», , 

10. το Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” και του άρθρου 8 
ν.3414/2005’’  “Tροποποίηση του ν. 3310/2005”, 

11. το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”, 

το Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

12. το Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

13. το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

14. το Π.Δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

τη με αρ. 57654/2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης”

15. τη με αρ. 56902/215/2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.”, 

16. το Ν. 3463/2006 (Α’ 114) “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”,
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17. το Ν. 3852/2010 (A’ 87) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 

18. τις σχετικές διατάξεις του N.4555/2018 (Α’ 133) “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], 

19. την υπ’ αρ.πρωτ. 3764/7-8-2019 (ΑΔΑ: Ω3ΔΒ7ΛΚ-ΟΝΚ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: 
«Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» με 
κωδ.ΟΠΣ 5017655 στο Ε.Π «Κρήτη» 2014-2020.

20. Την υπ’ αρ.πρωτ 83456/12-8-2019 (ΑΔΑ: 7ΓΧΜ465ΧΙ8-71Α) απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη 
ΣΑΕΠ-002/1 του έργου «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ 
του Δήμου Χανίων» με κωδ. ΟΠΣ 5017655 στο Ε.Π «Κρήτη» με κωδικό 2019ΕΠ00210059.

21. της υπ’ αριθ. 580/2019 (ΑΔΑ: ΨΓ0ΗΩΗ5-ΟΞ1) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
έγκρισης υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών 
διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» κωδ. ΟΠΣ 5017655. 

22. της υπ’ αρ. πρωτ. 28301/04-01-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τον ορισμό 
υπολόγου διαχειριστή για την πράξη με τίτλο «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών 
διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» με κωδ.ΟΠΣ 5017655,

23. την υπ.αριθμ. 40250/17-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΕΣΝ7ΛΚ-ΕΤΞ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για 
την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 166.432,80 € για την πράξη με τίτλο «Δράσεις σήμανσης 
και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» και Κ.Α. 2019ΕΠ00210059 
(ΟΠΣ 5017655) της ΣΑΕΠ002/1 της Περιφέρειας Κρήτης,

24. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1683/16-04-2020 Προέγκριση Δημοπράτησης από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Κρήτης,

25. την Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α-569/2020 που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει 
πίστωση ύψους 166.432,80  €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού Εξόδων του Κ.Α. 64-6117.002, οικονομικού έτους 2020 με επέκταση και στο 
2021 για «Δράσεις Σήμανσης και Ανάδειξης Θεματικών Διαδρομών Περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων 
(ΑΔΑ:6ΨΧΔΩΗ5-ΕΕΑ ), και την  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Α-285/2021 που εγκρίνει τη 
δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση ύψους 154.962,80  €) για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού Εξόδων του Κ.Α. 64-6117.002, οικονομικού 
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έτους 2021 με επέκταση και στο 2022 για «Δράσεις Σήμανσης και Ανάδειξης Θεματικών 
Διαδρομών Περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων (ΑΔΑ:9Υ5ΠΩΗ5-ΨΤΡ),

26. το τεύχος Τεχνικής Περιγραφής – Προϋπολογισμού του Έργου το οποίο συντάχθηκε από την 
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής και τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων

27. την υπ.αρ. 243/2020 (ΑΔΑ: ΨΛΥΛΩΗ5-97Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε το τεύχος των  τεχνικών προδιαγραφών-προϋπολογισμού, καθορίστηκαν οι όροι και ο 
τρόπος εκτέλεσης του διαγωνισμού 

28. Την με αριθμ. πρωτ. 21724/18-05-2020 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού 
Διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 91906 για το έργο με τίτλο «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης 
θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» με κωδ.ΟΠΣ 5017655

29. Την από 12/06/2020  προσφορά του αναδόχου με αριθμό 177024 κατατεθειμένη στο συστημικό 
αρ 91906 του  ΕΣΗΔΗΣ

30. Το με ημερομηνία 18-06-2020 Πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών του 
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Δράσεις σήμανσης και 
ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων»

31. Το με ημερομηνία  28-09-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών - Τεχνικών Προσφορών του 
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Δράσεις σήμανσης και 
ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων»

32. Την με αριθμό 550/2020 (ΑΔΑ: 9Ξ51ΩΗ5-ΙΡΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Χανίων περί έγκρισης των πρακτικών αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών – τεχνικών 
προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις 
σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων»

33. Την με αρ. 17/2021 (ΑΔΑ: 66ΣΗΩΗ5-ΙΥΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί 
ανάκλησης της 550/2020 Απόφασής της και λήψη νέας απόφασης για τη συμμετοχή 
προσφερόντων στο στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού 
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού  για το έργο «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών 
διαδρομών περιοχής ΒΑΑ Δήμου Χανίων» σε συμμόρφωση με την υπ’ αρ. 1658/2020 Απόφασης 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

34.  με αριθμ. πρωτ.5278/04-02-2021 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού προς την 
εταιρία DOTSOFT AE (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς
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35. Το με ημερομηνία 05-02-2021 Πρακτικό Ελέγχου Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού 
Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Καινοτόμες τεχνολογίες εικονικής 
περιήγησης και προβολής για την ανάδειξη μνημείων Παλαιάς Πόλης του Δήμου Χανίων» 

36. Το με αριθμ. πρωτ.7003/12-02-2021  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προς τον 
προσωρινό ανάδοχο

37. Το με ημερομηνία 26-02-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Προσωρινού 
Αναδόχου για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό για το έργο με τίτλο «Δράσεις 
σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων»

38. Την με αρ. 128/2021 (ΑΔΑ: Ψ0ΟΔΩΗ5-Ν5Ρ) Απόφαση Κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Χανίων και την με αριθμ. πρωτ. 527/17-6-2021 (ΑΔΑ: 64ΘΔΟΡ1Θ-ΒΘ8) έγκριση αυτής 
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

39. Την Προσκόμιση από τον Ανάδοχο της υπ' αριθμ. e-120325  Εγγυητικής Επιστολής Καλής 
Εκτέλεσης του έργου, του ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ποσού    
6.248,50 €      με διάρκεια έως την επιστροφή της , η οποία ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της 
με τα υπ’ αρ.Α/Α V/107263 /27-07-2021 έγγραφο                 

40. Την με αριθμ. πρωτ. 2923/8-7-2021 (αρ.πρωτ. Δήμου Χανίων 34831/8-7-2021) έγκριση ανάληψης 
νομικής δέσμευσης της Ε.Υ.Δ. της Περιφέρειας Κρήτης.

συμφώνησαν και αμοιβαία αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 128/2021 
(ΑΔΑ: Ψ0ΟΔΩΗ5-Ν5Ρ Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων, και της υπ' αρ 527/17-6-2021 
(ΑΔΑ: ΘΔΟΡ1Θ-ΒΘ8) Απόφασης έγκρισής της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, που αφορά 
στην κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας για την πράξη με τίτλο  «Δράσεις 
σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων», η οποία εντάχθηκε 
στο Ε.Π «Κρήτη» 2014-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΔΒ7ΛΚ-ΟΝΚ) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη 
με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην 
Κρήτη» στα πλαίσια της πρόσκλησης  με αρ.πρωτ. 3794/27-07-2017 με α/α ΟΠΣ: 2251 και τίτλο « 
Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων - Ομάδα Α΄»,  αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη την 
ως άνω υπηρεσία. 

Το συμβατικό τίμημα για την παρούσα σύμβαση ανέρχεται στο συνολικό ποσό 124.970,00 ευρώ χωρίς 
το Φ.Π.Α. και 154.962,80 € ευρώ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την κατατεθειμένη οικονομική προσφορά του 
αναδόχου και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.





   

                                  Σελίδα 7 
από 30

           

β) Ο αφετέρου συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας σύμφωνα με 
την κατατεθειμένη οικονομική προσφορά του και τις Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές που 
αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσης. 

ΑΡΘΡΟ 1 :   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣYΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία Δικτύου Θεματικών 
Διαδρομών που έχει ως στόχο: 

(1) να αναδείξει τα αξιόλογα και πολυάριθμα ιστορικά, πολιτιστικά και φυσικά μνημεία-τοπόσημα 
εντός του αστικού ιστού της πόλης,

(2) να διευκολύνει την περιήγηση των επισκεπτών σε προορισμούς εντός πόλης των Χανίων με 
θεματική συνοχή, εύκολα προσπελάσιμους και αναγνωρίσιμους, 

(3) να προβάλλει την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό στους κατοίκους και ειδικότερα στους νέους, 

(4) να δημιουργήσει ένα νέο τουριστικό προϊόν στον επισκέπτη, με τη βοήθεια του οποίου θα 
οργανώνει το χρόνο του, θα εξασφαλίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του και θα του δίνει τη δυνατότητα 
αναζήτησης και γνωριμίας της πολιτιστικής, ιστορικής και φυσικής ταυτότητας της πόλης.

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από τη δημιουργία Πληροφοριακών Πινακίδων ανάδειξης 
των σημείων ενδιαφέροντος των θεματικών διαδρομών, Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
για επιπλέον ψηφιακές πληροφορίες και Έντυπου Υλικού (όπως χάρτες, τουριστικό οδηγό, 
φωτογραφικό λεύκωμα). 

Η υλοποίηση των παραπάνω περιλαμβάνεται στις παρακάτω φάσεις και πακέτα εργασίας (ΠΕ) :

ΠΕ 1
Συλλογή, Τεκμηρίωση και Ανάλυση Απαιτήσεων  Πληροφοριακού Υλικού 
Θεματικών Διαδρομών

ΠΕ 2 Δημιουργία Πολυμεσικού Υλικού ΦΑΣΗ Α

ΠΕ 3
Επιμέλεια, Σχεδιασμός, Κατασκευή και Τοποθέτηση Σήμανσης Θεματικών 
Διαδρομών και Σημείων Ενδιαφέροντος 

ΠΕ 4 Ανάπτυξη Διαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήματος
ΠΕ 5 Ανάπτυξη Εφαρμογής για φορητές συσκευές (App) ΦΑΣΗ Β
ΠΕ 6 Προμήθεια Οθόνης Αφής (Infokiosk) 
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ΠΕ 7 Εκπαίδευση – Πιλοτική Λειτουργία
ΦΑΣΗ Γ

ΠΕ 8 Επιμέλεια, Σχεδιασμός & Εκτύπωση Έντυπου Υλικού

Η υπηρεσία «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου 
Χανίων» (ΟΠΣ 5017655) αποτελεί το υποέργο 1 της αντίστοιχης πράξης, η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π 
«Κρήτη» 2014-2020 (αρ.πρωτ. 3764/7-8-2019, ΑΔΑ: Ω3ΔΒ7ΛΚ-ΟΝΚ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΒΑΑ-
ch_1, α/α ΟΠΣ: 2251, με τίτλο «Δράσεις Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων – Ομάδα Α’».  

ΑΡΘΡΟ 2 :   ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

Τα έγγραφα της σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την 
κάτωθι σειρά ισχύος:

1. Η Σύμβαση με τα παραρτήματά της.

2. Η με αριθμ πρωτ. 21274/18-5-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006726458) με τα 
παραρτήματά της.

3. Η με ημερομηνία 12/06/2020  και αριθμό 177024 προσφορά του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 3 :   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 10 (δέκα) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  Οι 
εργασίες θα εκτελούνται βάσει του Χρονοδιαγράμματος που εμπεριέχεται στην Τεχνική Περιγραφή 
της Αναθέτουσας Αρχής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

Ειδικότερα, προβλέπονται οι εργασίες να περαιωθούν σε τρείς (3) φάσεις, βάσει του 
χρονοδιαγράμματος που εμπεριέχεται στο τεύχος  ως εξής:  

ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΑΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΑΣΗ Α Π.Ε. 1-2-3 1-8 μήνες 8 μήνες
ΦΑΣΗ Β Π.Ε.  4-5-6 7-9 μήνες 3 μήνες
ΦΑΣΗ Γ Π.Ε. 7-8 8-10 μήνες 3 μήνες
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 
4412/2016, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα 
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και 
κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης.  Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το 
άρθρο 13 της παρούσας. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής η οποία ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 της παρούσης 
και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης. 

Μετάθεση του χρόνου παράδοσης τμηματικού παραδοτέου η οποία δεν επηρεάζει τη συνολική 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να γίνει μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του αναδόχου ή της 
αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής η οποία ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2 της 
παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 4 :   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό 
περιλαμβάνει.  Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών (Πρόγραμμα υλοποίησης του Έργου) 
στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου προκύπτουν αλλαγές στο 
καταστατικό του Έργου τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα 
Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει. Το Πρόγραμμα υλοποίησης 
του Έργου δεν ταυτίζεται με τη Μελέτη Εφαρμογής ή άλλα παραδοτέα που προβλέπεται να 
παραδοθούν στη διάρκεια του Έργου
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2. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου εφεξής 
αποκαλούμενη ως «ΕΠΠΕ» που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύμφωνα με την παρ. 11δ του άρθρου 221 του Ν.4412/16. Στην ΕΠΠΕ, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 27δδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019, ανατίθενται και τα καθήκοντα 
παρακολούθησης της εκτέλεσης της  σύμβασης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 216 του Ν. 
4412/2016. Υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ 
σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο, 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν 
συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.

4. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση 
εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά 
με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, 
κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο 
τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, 
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) 
η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα 
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάσταση της.

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσα 
Αρχή ή του Φορέα Λειτουργίας.  Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 
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Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, 

7. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας 
κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των 
εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο 
Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματος του, 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την αντικατάσταση.

8. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, 
μέχρι την αποχώρηση τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 
αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

9. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του 
προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/ υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση 
του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής.

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσαρμόζει το λογισμικό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν αυτό απαιτείται από τη φύση των δεδομένων 
που αποθηκεύονται και επεξεργάζονται. Επίσης, τόσο ο Ανάδοχος όσο και η Αναθέτουσα αρχή 
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οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους 
όρους.

13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προσφέρει νέες εκδόσεις του λογισμικού, οι οποίες παρέχονται 
από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/ υπηρεσία με αξία, υποχρεούται 
κατά την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού και σε κάθε ανανέωση του να προσκομίζει 
επιστολή του κατασκευαστή, ότι έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει την 
υποχρέωση του προς τον Φορέα όσον αφορά στην ενημέρωση του σχετικού λογισμικού με νέες 
εκδόσεις.

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που έχει 
έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να παρέχει σ' αυτήν το 
απαραίτητο πληροφοριακό υλικό.

15. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

16. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τις υποχρεώσεις τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.

17. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης 
ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη 
του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
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καταγγείλει τη Σύμβαση.  Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία 
εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 
καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής 
Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση.

18. Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση θα ορίζεται μετά από 
συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή.

19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση 
των υποχρεώσεων του.

20. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλο ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση 
που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν 
προκύψει εν όλο ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται 
έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, 
διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016.

22. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από 
τους Κανονισμούς ΕΚ 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων 
εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων).

23. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια 
υλοποίησης του Έργου.

24. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης του διαγωνισμού 
σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 11/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών βαρύνουν τους αναδόχους και 
εισπράττονται με την πρώτη πληρωμή.
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ΑΡΘΡΟ 5 :   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό 
υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα ερωτήματα του 
Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου να 
εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6 :   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών και παραδοτέων θα γίνει από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, εφεξής αποκαλούμενη “ΕΠΠΕ” η οποία θα συσταθεί 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 4, παρ. 2 της παρούσης.

2. Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε 
συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται 
προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται 
οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε 
σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της 
Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.

3. Τα παραδοτέα της σύμβασης παραλαμβάνονται τμηματικά σε τρείς Φάσεις Α-Β-Γ με την 
ολοκλήρωση των αντίστοιχων Πακέτων Εργασίας κάθε φάσης όπως αυτά ορίζονται στην τεχνική 
προσφορά του Αναδόχου (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης) από την ΕΠΠΕ, 
η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις 
παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών (από τη λήψη των 
παρατηρήσεων) και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 
συμπληρωμένα.

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

 Η ΕΠΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, συνάφειας, πληρότητας, αξιοπιστίας/ 
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ρεαλιστικότητας και σαφήνεια τους σε σχέση με το αντικείμενο του έργου, μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΕΠΠΕ: 

o είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

o είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

 Αν η ΕΠΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των 
Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήματος 
δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του εκάστοτε Παραδοτέου. Εάν παρέλθει το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, χωρίς η ΕΠΠΕ να 
κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα 
καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται 
σ' αυτά.  Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: 

o Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων 

o Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά 
περίπτωση και 

o Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις 
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα 
σημεία που του επισημάνθηκαν, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός 
χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον 
Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. 

 Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η 
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Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφο της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία 
(15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του. 

 Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την 
κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του 
Αναδόχου έκπτωτου.

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  Ανεξάρτητα από την, κατά τα 
ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της ΕΠΠΕ.   Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής 
που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

6. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 
την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την 
οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του 
έργου.

7. Η ΕΠΠΕ, εφόσον διαπιστώσει: 

1) την εμπρόθεσμη παράδοση, 

2) την ολοκλήρωση του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις 
εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που 
απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο.

8. Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται μετά την 
ολοκλήρωση του συνόλου έργου, με το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του τελευταίου παραδοτέου, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η οριστική παραλαβή 
του τελευταίου παραδοτέου και αφετέρου η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 7 :   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 
ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 11 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει 
τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των παραδοτέων που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8 :   ΑΜΟΙΒΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Η αμοιβή για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνείται σε ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ευρώ (124.970 €) πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας 24% και 
συνολικά σε ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ευρώ και ΟΓΔΟΝΤΑ 
λεπτά (154.962,80 €). 

2. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Κρήτη 2014-2020» (κωδικός της 
ΣΑΕΠ 002/1: 2019ΕΠ00210059) και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 
του Δήμου Χανίων στον  Κ.Α. 64-6117.002.

3. Η πληρωμή του Αναδόχου προβλέπεται να γίνει τμηματικά, με  την παραλαβή της  κάθε φάσης 
(Α, Β, Γ) και θα είναι ίση με το ύψος της οικονομικής του προσφοράς για τη φάση αυτή  μετά την 
παράδοση των σχετικών παραδοτέων και την οριστική παραλαβή τους από την ΕΠΠΕ, η οποία με 
τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοση τους και β) την επιτυχή υλοποίηση 
και ολοκλήρωση τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και βάσει της υποβληθείσας 
οικονομικής προσφοράς της αναδόχου εταιρίας. Η εκτέλεση των επιμέρους από τον Ανάδοχο 
είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή έγγραφη συμφωνία.
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Η πληρωμή του αναδόχου θα καταβάλλεται, από το Δήμο Χανίων, μέσα σε χρόνο 30 
ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών 
πληρωμής και την ολοκλήρωση  όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και 
διαδικασιών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 
τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 
4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011  για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται 
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται 
ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

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 υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

4. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού αρχικής και επαναληπτικής 
καθώς και κάθε άλλο έξοδο που θα χρειασθεί βαρύνουν τον ανάδοχο και θα κρατηθούν κατά την 
εξόφληση του χρηματικού εντάλματος. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας  επί του καθαρού ποσού.  Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή του 
τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση του είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης.

5. Η συμφωνημένη αμοιβή δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
παρούσας.

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της 
Αναθέτουσας Αρχής από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 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 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 χωρίς υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, o 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 ΕΠΠΕ τα μέχρι τότε παραδοτέα.

ΑΡΘΡΟ 9 :   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας ο Ανάδοχος υπέβαλε στην Αναθέτουσα Αρχή κατέθεσε την 

υπ’ αριθμ. e-120325 /23-07-2021Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 6.248,50 € του 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  με διάρκεια έως την επιστροφή της, το 
οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης (χωρίς 
ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 72. παρ. β του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η 
ανωτέρω εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της με το υπ’αρ. Α/Α 
V/107263/27-07-2021 έγγραφο. Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας 
και επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
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παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως 
άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της το οφειλόμενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

Εάν 15 ημέρες πριν τη λήξη της διάρκειας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δεν έχει 
συντρέξει περίπτωση επιστροφής της, ο Ανάδοχος οφείλει να παρατείνει τη διάρκεια της κατά 
τρεις (3) μήνες μετά από πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση παραβίασης της 
υποχρέωσης αυτής του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση υπέρ 
αυτής της εγγυητικής επιστολής, πριν τη λήξη της αρχικής της διάρκειας. Το αυτό ισχύει και σε 
περίπτωση παρατάσεων της διάρκειας της παρούσας, μέχρι την επιστροφή ή την κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής.

2. Για την καλή λειτουργία, του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών, μετά την οριστική 
παραλαβή τους ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 72 παράγραφοι 2,3 και 4 του ν. 4412/2016, η αξία της 
οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ, διάρκειας δυο (2) ετών προσφοράς του από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του 
συνολικού αντικειμένου της παρούσας.

 Κατά την περίοδο αυτή ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε 
χρόνο ανάλογο με τα όσα περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 10 :   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Παραδόθηκαν οι προβλεπόμενες στην παρούσα υπηρεσίες ή το μέρος αυτών που υπολείπεται 
κατά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας θεωρείται αμελητέο από την ΕΠΠΕ.
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β) Παραλήφθηκαν οριστικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ) Έγινε αποπληρωμή της συμβατικής αμοιβής, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν ενδεχόμενες 
κυρώσεις και εκπτώσεις.

δ) Εκπληρώθηκαν τυχόν άλλες συμβατικές υποχρεώσεις και επιστράφηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
στον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 11 :   ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του 

(Παράρτημα Α «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ»).

2. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και υποβολής των 
παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής:

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών ή και 
παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης 
ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή και 
παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50%

 οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες ή και τα 
παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν 
μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. Οι ποινικές ρήτρες δεν 
επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο.

5. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν 
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
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6. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσεων του Έργου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, μετά από εισήγηση και 
ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

7. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής έπειτα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Άρθρο 203 του Ν. 4412/2016, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 
Σύμβαση με τα επ’ αυτής Παραρτήματα ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 
συνολική προθεσμία  εκτέλεση της  Σύμβασης,  λαμβανομένων   υπόψη  των  παρατάσεων.   Στην 
περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του, 
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με 
την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  Στον 
ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να 
λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε 
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

8. Γενικά, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει 
ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Γενικότερα και για 
την υλοποίηση του παρόντος, ισχύουν οι κυρώσεις του άρθρου 207 και 218 του ν.4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.25 υποπαρ. α του ν.4605/2019. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη 
υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του.
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ΑΡΘΡΟ 12 :   ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, σε περίπτωση μεταβολής των αναγκών της ή ελλείψεως της 

αναγκαίας χρηματοδοτήσεως, να αναστείλει προσωρινά για ορισμένο χρόνο την εκτέλεση της 
παρούσας ή να καταγγείλει την παρούσα, και χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα του Αναδόχου.

2. Στην περίπτωση αναστολής της εκτέλεσης ή πρόωρης καταγγελίας της παρούσας ο Ανάδοχος 
δικαιούται αμοιβή για τα παραδοτέα που θα έχει παραδώσει μέχρι την κοινοποίηση της 
απόφασης αναστολής ή καταγγελίας καθώς και αποζημίωση για τη δαπάνη, στην οποία θα έχει 
προβεί μέχρι το ίδιο χρονικό σημείο για την περαιτέρω εκτέλεση της παρούσας. Η αποζημίωση 
αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την αμοιβή, την οποία ο Ανάδοχος θα δικαιούτο 
σε περίπτωση ολοσχερούς εκτελέσεως της παρούσας. Εφόσον η αποζημίωση αυτή καταβληθεί 
λόγω προσωρινής αναστολής της εκτέλεσης της παρούσας, το ποσό της αποζημίωσης αφαιρείται 
από την αμοιβή του Αναδόχου, η οποία θα καταβληθεί μετά τη συνέχιση και ολοκλήρωση της.

3. Σε περίπτωση που η αναστολή της εκτέλεσης της παρούσας διαρκέσει για χρονικό διάστημα ίσο με 
ποσοστό 50% της συνολικής διάρκειας της παρούσας, ο Ανάδοχος μπορεί, μέσα σε προθεσμία 15 
ημερών από τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού, να καταγγείλει την παρούσα αζημίως για 
τον ίδιο και την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 13 :   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, αζημίως δι’ αυτήν, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 14 :   ΕΥΘΥΝΗ
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, 
υπεργολάβων κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
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παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάσταση 
της.

ΑΡΘΡΟ 15 :   ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
1. Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, 

οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών στοιχείων της 
εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν 
θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών 
της παρούσας.

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των Πληροφοριών που 
κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο.

4. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την εν λόγω 
προμήθεια, και τα εργαλεία ανάπτυξης αυτής, όταν δεν αποτελούν αντικείμενο παραχώρησης 
χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 
Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής 
η οποία θα έχει τη δυνατότητα να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι 
εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

5. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 
Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνοδεύσει την παράδοση τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείριση τους. Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
τα οποία θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου, μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο 
αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον αποκλειστικός δικαιούχος του Έργου 
και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, δηλαδή, ενδεικτικά, την εξουσία 
οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν 
μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, 
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αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση 
παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 16 :   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 204 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 17 :   ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει η να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος της ή 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 18 :   ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ
1. Ο Ανάδοχος ορίζει με την παρούσα αντίκλητο του τον κ. Αναστάσιος Μάνος του Δημητρίου, με στο

ιχεί α  επικοινων ί ας: Ν. Κουντουριώ τη  3, ΤΚ  54625, Θεσσαλονί κη , τηλ : 2310500181, φαξ: 
2310551844, e-mail: info@dotsoft.gr.  με Α.Δ.Τ. ΑΚ 309253, στον οποίο μπορεί να γίνονται όλες οι 
επιδόσεις και κοινοποιήσεις εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής που απευθύνονται στον Ανάδοχο ή 
πρέπει να επιδοθούν σε αυτόν, περιλαμβανομένων και εισαγωγικών δικογράφων δίκης. Η επίδοση 
ή κοινοποίηση στον αντίκλητο αντικαθιστά την επίδοση ή κοινοποίηση του ίδιου εγγράφου στον 
Ανάδοχο.

2. Ο διορισμός του αντικλήτου ισχύει μέχρι τον ορισμό από τον Ανάδοχο νέου.

ΑΡΘΡΟ 19 :   ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την ερμηνεία και την 

εφαρμογή της παρούσας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.  Πριν από την 
άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα σύμβαση, ισχύει  ο ν. 4412/2016 και η με αρ.πρωτ. 
21724/2020 Διακήρυξη και συμπληρωματικά εφαρμόζεται ο Αστικός Κώδικας.

3. Για την επίλυση των διαφορών που απορρέουν. 

ΑΡΘΡΟ 20 :   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Επισυνάπτονται στην παρούσα τα Παραρτήματα Α («Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων») και  Β 
(«Οικονομική Προσφορά Αναδόχου») καθώς και η τεχνική προσφορά του αναδόχου που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα από τα οποία, μετά την ανάγνωση και 
υπογραφή τους, δύο (2) έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Η σύμβαση έχει συνολική διάρκεια 10 (δέκα)  μήνες, ενώ το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των 
επιμέρους παραδοτέων αυτής καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
ΦΑΣΗ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΠΕ 1

Συλλογή, Τεκμηρίωση και 
Ανάλυση Απαιτήσεων  
Πληροφοριακού Υλικού 
Θεματικών Διαδρομών

ΠΕ 2 Δημιουργία Πολυμεσικού 
Υλικού ΦΑΣΗ Α

ΠΕ 3

Επιμέλεια, Σχεδιασμός, 
Κατασκευή και Τοποθέτηση 
Σήμανσης Θεματικών 
Διαδρομών και Σημείων 
Ενδιαφέροντος 

ΠΕ 4 Ανάπτυξη Διαδικτυακού 
Πληροφοριακού Συστήματος

ΠΕ 5 Ανάπτυξη Εφαρμογής για 
φορητές συσκευές (App) ΦΑΣΗ Β

ΠΕ 6 Προμήθεια Οθόνης Αφής 
(Infokiosk) 

ΠΕ 7 Εκπαίδευση – Πιλοτική 
Λειτουργία

ΦΑΣΗ Γ
ΠΕ 8 Επιμέλεια, Σχεδιασμός & 

Εκτύπωση Έντυπου Υλικού
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ





ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦOΡΑ: «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» 

 

1 
 

  

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων

 

 
Τίτλος Έργου:  «Δράσεις σήμανσης και 

ανάδειξης θεματικών διαδρομών 

περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Χανιά, 12.06.2020 





ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦOΡΑ: «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» 

 

-2- 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 

Χανιά, 12 Ιουνίου 2020 
 

Προς: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, Δ ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΚ. 73135 
Υπόψη: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του 

Έργου «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου 
Χανίων» 

 
 
Αξιότιμοι Κύριοι, 
 
Η εταιρεία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «DOTSOFT», ανταποκρινόμενη στην 
διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής «ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 12-06-2020 ή κάθε άλλη ημερομηνία αναβολής του, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση 
να σας υποβάλλει την 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
στον ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής ΒΑΑ του Δήμου 

Χανίων» 

 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής διακήρυξης. 
 
Μετά από προσεκτική μελέτη της πιο πάνω διακήρυξης, η εταιρεία «DOTSOFT» έλαβε γνώση όλων 
των όρων της διακήρυξης και αποδέχεται πλήρως αυτούς, πιστεύει δε, ότι είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο τρόπο στις απαιτήσεις των προδιαγραφών, 
θέτοντας την προσφορά της στην κρίση της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 
 
Η προσφορά μας ισχύει και μας δεσμεύει για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς. 
 
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προς: ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ για την υπηρεσία «Δράσεις σήμανσης και ανάδειξης θεματικών διαδρομών περιοχής 

ΒΑΑ του Δήμου Χανίων» 

 

Της επιχείρησης DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ 999566850, ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2310-500181, Fax 2310551844 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που ανα γράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 

στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την 

εκτέλεση της προαναφερθείσας υπηρεσίας σύμφωνα με την παρακάτω Οικονομική Προσφορά η οποία 

εμπεριέχεται στον συνημμένο στον Παρόντα Πίνακα 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ - ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΜ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(1) 

ΤΙΜΗ (2) 
ΣΥΝΟΛΟ = (1) 

Χ (2) 

ΠΕ1: Συλλογή, 

Τεκμηρίωση και 
Ανάλυση 

Απαιτήσεων 
Πληροφοριακού 

Υλικού Θεματικών 
Διαδρομών 

Συλλογή, Τεκμηρίωση και 
Ανάλυση Απαιτήσεων 

Πληροφοριακού Υλικού. Ομάδας 

Εργασίας 

Α/Μ 2,00 2.000,00 € 4.000,00 € 

ΠΕ2: Δημιουργία 

Πολυμεσικού Υλικού 

Επεξεργασία μεταδεδομένων και 

Συγγραφή πρωτότυπων κειμένων  
για 5 διαδρομές και 115 σημεία 

ενδιαφέροντος (115+5=120)  

Α/Μ 3,00 2.000,00 € 6.000,00 € 

Μεταφράσεις σε Αγγλικά για 5 

διαδρομές και 115 σημεία 
ενδιαφέροντος (115+5=120) 

(κειμενα έως 250 λέξεων) 

ΤΜΧ 120,00 20,00 € 2.400,00 € 

Μεταφράσεις σε Γαλλικά για 5 
διαδρομές και 115 σημεία 

ενδιαφέροντος (115+5=120) 
(κειμενα έως 250 λέξεων) 

ΤΜΧ 120,00 28,00 € 3.360,00 € 

Μεταφράσεις σε Γερμανικά για 5 
διαδρομές και 115 σημεία 

ενδιαφέροντος (115+5=120) 
(κειμενα έως 250 λέξεων) 

ΤΜΧ 120,00 28,00 € 3.360,00 € 

Μεταφράσεις σε Ιταλικά για 5 
διαδρομές και 115 σημεία 

ενδιαφέροντος (115+5=120) 
(κειμενα έως 250 λέξεων) 

[ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 120,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 
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Ηχητικά κλιπ στα Ελληνικά για 5 
διαδρομές και 115 σημεία 

ενδιαφέροντος (115+5=120) 

(115 έως 1 λεπτό, 5 έως 2 
λεπτών) 

ΤΜΧ 120,00 5,00 € 600,00 € 

Ηχητικά κλιπ στα Αγγλικά για 5 
διαδρομές και 115 σημεία 

ενδιαφέροντος (115+5=120) 
(115 έως 1 λεπτό, 5 έως 2 

λεπτών) 

ΤΜΧ 120,00 8,00 € 960,00 € 

Εναέρια βιντεοσκόπηση - 

φωτογράφιση (έως 1 λεπτό) 
ΤΜΧ 5,00 400,00 € 2.000,00 € 

Ψηφιακές φωτογραφίες (115 x 5) ΤΜΧ 575,00 4,00 € 2.300,00 € 

Ψηφιακές φωτογραφίες (115 

x 3) [ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 345,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Φωτογραφίες 360 - εικονικά 

πανοράματα 
ΤΜΧ 115,00 30,00 € 3.450,00 € 

Φωτογραφίες 360 - εικονικά 
πανοράματα 

[ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 115,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΕ3: Επιμέλεια, 
Σχεδιασμός, 

Κατασκευή και 

Τοποθέτηση 
Σήμανσης 

Θεματικών 
Διαδρομών και 

Σημείων 

Ενδιαφέροντος 

Πινακίδα Τύπου P1 Μονή. 

Επιμέλεια, Σχεδιασμός, Κατασκευή 
και Τοποθέτηση Σήμανσης 

Διαστάσεων 0,60x2,10 - Μονής 

ΤΜΧ 9,00 400,00 € 3.600,00 € 

Πινακίδα Τύπου P1 Διπλή. 

Επιμέλεια, Σχεδιασμός, Κατασκευή 

και Τοποθέτηση Σήμανσης 
Διαστάσεων 0,60x2,10 - Διπλής 

ΤΜΧ 1,00 420,00 € 420,00 € 

Πινακίδα Τύπου P2 Μονή. 

Επιμέλεια, Σχεδιασμός, Κατασκευή 
και Τοποθέτηση Σήμανσης 

Διαστάσεων 1,20x1,60 - Μονής 

ΤΜΧ 2,00 420,00 € 840,00 € 

Πινακίδα Τύπου P2 Διπλή. 

Επιμέλεια, Σχεδιασμός, Κατασκευή 

και Τοποθέτηση Σήμανσης 
Διαστάσεων 1,20x1,60 - Διπλή 

ΤΜΧ 9,00 440,00 € 3.960,00 € 

Πινακίδα Τύπου P3. Επιμέλεια, 

Σχεδιασμός, Κατασκευή και 
Τοποθέτηση Σήμανσης 

Διαστάσεων 0,30x0,30 

ΤΜΧ 69,00 190,00 € 13.110,00 € 
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Πινακίδα Τύπου P4. Επιμέλεια, 

Σχεδιασμός, Κατασκευή και 
Τοποθέτηση Σήμανσης 

Διαστάσεων 0,30x1,60 

ΤΜΧ 27,00 240,00 € 6.480,00 € 

Πινακίδα Τύπου P4. Επιμέλεια, 
Σχεδιασμός, Κατασκευή και 

Τοποθέτηση Σήμανσης 
Διαστάσεων 0,70x0,90 

ΤΜΧ 4,00 240,00 € 960,00 € 

Πινακίδα Τύπου P5. Επιμέλεια, 
Σχεδιασμός, Κατασκευή και 

Τοποθέτηση Σήμανσης - 

Κατευθυντήρια Πινακίδα 

ΤΜΧ 18,00 550,00 € 9.900,00 € 

Πινακίδα Ειδικής Κατασκευής. 
Επιμέλεια, Σχεδιασμός, Κατασκευή 

και Τοποθέτηση Σήμανσης - 

Κατευθυντήρια Πινακίδα 

ΤΜΧ 1,00 400,00 € 400,00 € 

Ψηφιακή Σήμανση με ετικέτες 

NFC 
ΤΜΧ 130,00 6,00 € 780,00 € 

Ψηφιακή Σήμανση σημείων με QR 
codes (παραμετροποίηση/υλικό/ 

διάθεση) 

ΤΜΧ 9,00 10,00 € 90,00 € 

ΠΕ4: Ανάπτυξη 
Διαδικτυακού 

Πληροφοριακού 

Συστήματος 

Ομάδα εργασίας ΑΜ 4,00 2.000,00 € 8.000,00 € 

ΠΕ5: Ανάπτυξη 
Εφαρμογής για 

φορητές συσκευές 

(App 

Ανάπτυξη εφαρμογής για φορητές 

συσκευές (APP). 
Oμάδα εργασίας 

ΑΜ 4,00 2.000,00 € 8.000,00 € 

AR παρουσιάσεις για 5 σημεία ΑΜ 2,50 2.000,00 € 5.000,00 € 

Εφαρμογή "Κρυμμένου 

Θησαυρού" μέσω κινητού  
ΑΜ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

ΠΕ6: Προμήθεια 

Οθόνης 

Αφής (Infokiosk) 

Οθόνη Αφής ΤΜΧ 1,00 5.000,00 € 5.000,00 € 

ΠΕ7: Εκπαίδευση - 

Πιλοτική Λειτουργία 

Υπηρεσίες εκπαίδευσης. ΑΜ 1,00 2.000,00 € 2.000,00 € 

Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας. 

Ομάδα εργασίας  
ΑΜ 2,00 2.000,00 € 4.000,00 € 

ΠΕ8: Επιμέλεια, 

Σχεδιασμός & 
Εκτύπωση Έντυπου 

Υλικού 

Σχεδιασμός Μακέτας Λογοτύπου 

του δικτύου των Θεματικών 
Διαδρομών 

ΤΜΧ 1,00 1.000,00 € 1.000,00 € 

Έντυποι Χάρτες προβολής του 

δικτύου των Θεματικών 
Διαδρομών 

ΤΜΧ 25.000,00 € 0,09 € 2.250,00 € 
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Έντυποι Χάρτες προβολής του 
δικτύου των Θεματικών 

Διαδρομών [ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 500,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Συνολικός χάρτης προβολής του 
δικτύου των Θεματικών 

Διαδρομών -Διαστάσεις 60x80 

ΤΜΧ 5000,00 0,35 € 1.750,00 € 

Συνολικός χάρτης προβολής 
του δικτύου των Θεματικών 

Διαδρομών -Διαστάσεις 60x80 
[ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 100,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Έντυπος ενημερωτικός οδηγός 

του δικτύου των Θεματικών 

Διαδρομών 

ΤΜΧ 5000,00 1,00 € 5.000,00 € 

Έντυπος ενημερωτικός 

οδηγός του δικτύου των 

Θεματικών Διαδρομών 
[ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 100,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Φωτογραφικό Λεύκωμα ΤΜΧ 2000,00 7,00 € 14.000,00 € 

Φωτογραφικό Λεύκωμα 

[ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 100,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Υπηρεσίες Διαδικτυακής 
Προώθησης [ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 1,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Αφίσα Έργου 
[ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 70,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Δημιουργία 
Οπτικουακουστικού Υλικού - 

Video spot [ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 1,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Roll-up banners Έργου 

[ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 3,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Σχεδιασμός και εκτύπωση 
διαφημιστικών αυτοκόλλητων 

έργου  [ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 1000,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 

Ημερίδα παρουσίασης του 
έργου  [ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ] 

ΤΜΧ 1,00 ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ 
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Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 124.970,00 € 

ΦΠΑ (24%) 29.992,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 154.962,80 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 

Εκατόν 

Πενήντα 
Τέσσερις 

Χιλιάδες 
Εννιακόσια 

Εξήντα Δύο 
Ευρώ και 

ογδόντα λεπτά 

 

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 




