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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ    
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                          
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ          
e-mail: t-adynamiko@chania.gr          

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στα Χανιά σήμερα, την 27/4/2021, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, Α.Φ.Μ. 997678759, ΔΟΥ Α’ Χανίων, νομίμως 
εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, εφεξής αποκαλούμενος ως 
Εργοδότης και  

2. Δέσποινα Γιανναράκη του Ευρυπίδη με ΑΦΜ 112382028 εφεξής καλούμενη ως Συμβαλλόμενη, 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης».  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Αρμοδιότητες Δημάρχων». Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 

«Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».  
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του 

N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 (περίπτ.κζ΄παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 
33/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17 σύμφωνα με τις οποίες οι 
συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του 
ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων 
ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων εξαιρούνται. 

4. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) «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 ί 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.4325/2015 για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι 

φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών 

προγραμμάτων δεν απαιτείται πλέον έγκριση της ΠΥΣ 33/06 όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.). 
8. Την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 σχετικά με τις εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων 

επαγγελματιών. 
9. Την εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. 11072/18-2-2020 «Προγραμματισμός προσλήψεων 

έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών». Τις ανάγκες σε 
προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του έργου VARCITIES το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος HORIZON 2020. 

10. Την με αρ. 804/27-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ6ΜΩΗ5-ΜΙ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με την 
οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Χανίων στην πρόταση χρηματοδότησης με ακρωνύμιο 
«VARCITIES». 
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11. Το Συμφωνητικό Επιχορήγησης μεταξύ των εταίρων GRANT AGREEMENT No 869505 – VARCITIES. 
12. Την υπ’ αριθμ. 612/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘΨΩΗ5-0ΝΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Αποδοχής 

χρηματοδότησης και Έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «VISIONARY AND INTEGRATED SOLUTIONS TO 
IMPROVE WELL-BEING AND HEALTH IN CITIES» με ακρωνύμιο «VARCITIES» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος HORIZON 2020.  

13. Την υπ’ αριθμ. 595/2020 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΘΩΗ5-ΠΥ5) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Συγκρότησης Ομάδας 
Εργασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Visionary and integrated solutions to improve well-being 
and health in cities» με ακρωνύμιο «VARCITIES» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 
2020. 

14. Το υπ’ αριθμ. 65236/11-12-2020 αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
σχετικά με την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο 
«VARCITIES». 

15. Τα υπ’αριθμ. 65236/11-12-2020 και 66520/18-11-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής. 

16. Την υπ’ αριθμ. 771/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, περί έγκρισης της ανωτέρω 
πρόσληψης. 

17. Την υπ’ αριθ. 67331/23-12-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με την πρόσληψη ενός 
ατόμου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. 

18. Την υπ’αριθμ. 651/2020 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό τετραμελούς επιτροπής. 
19. Τους πίνακες κατάταξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΞΗ5ΩΗ5-ΔΕΟ), βάσει των 

οποίων η Γιανναράκη Δέσποινα του Ευρυπίδη κατετάγη στην πρώτη θέση μεταξύ των υποψηφίων. 
20. Την υπ’ αρ. 149/20514/27-4-2021 (ΑΔΑ: 6Θ8ΛΩΗ5-ΩΗΔ) Απόφαση Δημάρχου Χανίων, σχετικά με την 

πρόσληψη της Δέσποινας Γιανναράκη του Ευρυπίδη. 
21. Την υπ’αριθμ. 20209/26-4-2021 βεβαίωση πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
22. Τη με αρ. 526/22-4-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Εργοδότης αναθέτει στη Συμβαλλόμενη την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Visionary and integrated 
solutions to improve well-being and health in cities» και ακρωνύμιο «VARCITIES», η οποία υποβλήθηκε στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 και χρηματοδοτείται σύμφωνα με το Συμφωνητικό 
Επιχορήγησης μεταξύ των εταίρων GRANT AGREEMENT No 869505 – VARCITIES. Το αντικείμενο της σύμβασης 
αφορά την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του έργου και 
συγκεκριμένα: 

1. Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας του έργου, οριζόμενη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 595/2020 (ΑΔΑ: 
ΩΤ9ΘΩΗ5-ΠΥ5) Απόφαση Δημάρχου, στην ορθή υλοποίηση του προγράμματος σε διαχειριστικά θέματα 
αλλά και τεχνικά θέματα. 

2. Παρακολούθηση και Συντονισμός της πορείας εξέλιξης του προγράμματος. 
3. Υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης του έργου, η οποία συμπεριλαμβάνει τον έλεγχο 

και παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου αυτού σε συνάρτηση με το φυσικό του αντικείμενο. 
4. Προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται. 
5. Σύνταξη των απαραίτητων Εκθέσεων, Δελτίων Τύπου και Αναφορών Προόδου. 
6. Επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

α) Η  Συμβαλλόμενη, υποχρεούται να εκτελέσει απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του Έργου, δίχως 
δικαίωμα μερικής ή ολικής υποκατάστασης τρίτου στις υποχρεώσεις του, εκτός αν  έχει την προηγούμενη 
γραπτή συναίνεση του Εργοδότη. 
 
β) Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις του Εργοδότη, ήτοι Κυδωνίας 29, ΤΚ 73100 και όπου αλλού 
ζητηθεί από τον Εργοδότη στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου, με πνεύμα συνεργασίας με τους υπαλλήλους και 
στελέχη του Εργοδότη και κατά τρόπο που να μην παρακωλύει την ομαλή εξέλιξη του Έργου όποτε του ζητηθεί.  
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η Εποπτεία υλοποίησης της σύμβασης του έργου θα γίνει από τον  Αρμόδια Υπεύθυνη Υπηρεσία για την 
υλοποίηση της πράξης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Για τον συντονισμό και υλοποίηση του 
έργου έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 595/2020 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΘΩΗ5-ΠΥ5) Απόφαση 
Δημάρχου.  
Οι δε εργασίες, που αναφέρονται στην Παράγραφο Γ του παρόντος θα παραλαμβάνονται και θα βεβαιώνονται σε 
μηνιαίο επίπεδο. Ειδικότερα, αναφορά για τις εργασίες που εκτελέστηκαν θα διαβιβάζονται από τον Εργολάβο 
στην αναθέτουσα αρχή (Δήμο Χανίων – Υπηρεσία Παρακολούθησης Σύμβασης) με σχετικό διαβιβαστικό 
σημείωμα. Το διαβιβαστικό σημείωμα θα συνοδεύεται με την υποβολή:  

• Μηνιαίων Εκθέσεων Πεπραγμένων Εργασιών: Στις εκθέσεις πεπραγμένων θα εμπεριέχονται απολογιστικά οι 
παρασχεθείσες εργασίες σε επίπεδο μήνα, καθώς και τα παραδοτέα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κάθε 
μήνα αναφοράς. Η έκθεση θα περιλαμβάνει τις εργασίες κάθε μήνα και θα υποβάλλεται  έως το πρώτο δεκαήμερο 
του επομένου μήνα (με έναρξη των εργασιών/ υπηρεσιών την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σ.Μ.Ε.). 

• Τελικής Απολογιστικής έκθεσης Πεπραγμένων: Έκθεση που θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών/ παραδοτέων, όπως αυτά αποτυπώνονται στις επιμέρους εκθέσεις και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας. Η απολογιστική έκθεση θα υποβληθεί και κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου 
υλοποίησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 4:  ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

α) Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο/Πράξη, καθώς 
και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, τα οποία θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από την Συμβαλλόμενη με 
δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Εργοδότη, τα οποία μπορούν να τα 
διαχειρίζονται πλήρως και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά). 
β) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κρατά μυστική κάθε πληροφορία του άλλου μέρους – ή τυχόν δικαιοπαρόχου του 
- που περιέρχεται στην αντίληψή του από την εκτέλεση του παρόντος («Εμπιστευτική Πληροφορία») και δεν 
αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτους, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του άλλου συμβαλλομένου μέρους. 
γ) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να χρησιμοποιεί κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία του άλλου μέρους – 
ή τυχόν δικαιοπαρόχου του - μόνο για σκοπούς σχετικούς με την μεταξύ τους συνεργασία, κατά τα ως άνω 
αναφερόμενα. Τα ανωτέρω ισχύουν προεξάρχοντος για κάθε πληροφορία που ο δεύτερος συμβαλλόμενος θα 
παρέχει στον πρώτο, προκειμένου να εκπονηθεί το Σχέδιο Δράσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προγράμματος. 
δ) Οι συμβαλλόμενοι ενδέχεται, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, να ανταλλάξουν μεταξύ τους 
(ευαίσθητα ή/και μη) προσωπικά στοιχεία υπαλλήλων τους ή συνεργατών τους ή μελών τους, όποτε και όταν 
αυτά ζητηθούν και εφόσον κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση των συμφωνουμένων υπηρεσιών. Η 
επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τους συμβαλλομένους θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Νόμος «περί 
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προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον 
πλήρη έλεγχο των συμβαλλομένων, κατ' εντολή τους και πάντοτε στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος. 
ε) Κατά τη λύση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα επιστρέψει στο άλλο όλες 
τις έγγραφες πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές και άλλα έγγραφα, καθώς και όλα τα αντίγραφα αυτών που 
περιλαμβάνουν τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Η επιστροφή αυτή των εγγράφων της παρούσας παραγράφου 
δεν απαλλάσσει τα μέρη από τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν βάσει του παρόντος άρθρου 2. Κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και οι τυχόν δικαιοπάροχοί του, διατηρούν τα δικαιώματά τους πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που τους ανήκουν και δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι  
 
βάσει του παρόντος παραχωρείται στο λήπτη της Εμπιστευτικής Πληροφορίας οποιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια 
επί δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
στ) Τα οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη/λύση του 
παρόντος. 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

α) Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ανέρχεται στο διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 
ολοκλήρωση του, ήτοι έως και 28/02/2025, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του φυσικού 
αντικειμένου του Έργου, χωρίς όμως να προβλέπεται σε καμιά περίπτωση η δυνατότητα αύξησης του 
οικονομικού αντικειμένου. 
Σε κάθε περίπτωση, το Έργο το οποίο αναλαμβάνει η Συμβαλλόμενη  με το παρόν συμφωνητικό, σύμφωνα με 
άρθρο 1, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της Πράξης και τις τροποποιήσεις αυτής 
από την διαχειριστική αρχή και την Σύμπραξη των Εταίρων της Πράξης και το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει ο 
Εργοδότης. 
β) Παράταση του συμβατικού χρόνου θα είναι δυνατή με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, μόνον 
αν οι ανάγκες του αναλαμβανομένου Έργου το επιβάλλουν και εφόσον αυτό επιτραπεί από την διαχειριστική 
αρχή. 
γ) Η Συμβαλλόμενη και ο Εργοδότης δεσμεύονται να συνεργάζονται αρμονικά για την εντός των 
χρονοδιαγραμμάτων έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εργοδότη προς την ΔΑ, σε ό, τι αφορά στο 
φυσικό αντικείμενο που αναλαμβάνει η Συμβαλλόμενη. 
δ) Το παρόν Συμφωνητικό θεωρείται ότι εκτελέστηκε (πλήρως), εφόσον συντρέξουν σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις:  
i. Καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης στον Εργοδότη από την Διαχειριστική Αρχή, η οποία θα αφορά τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στο  παρόν (έστω και μετά από οποιεσδήποτε περικοπές αιτιολογημένες από την 
Διαχειριστική Αρχή). 
ii. Παράδοση στον Εργοδότη από την Συμβαλλόμενη του συνόλου των υπηρεσιών και παραδοτέων που 
αναφέρονται στο παρόν.  
iii. Καταβολή στην Συμβαλλόμενη της συνολικής αμοιβής της (όπως ορίζεται στο παρόν συμφωνητικό) από τον 
Εργοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

α) Το κόστος για την αμοιβή της συμβαλλόμενης, συμβατικό τίμημα, διαμορφώθηκε με βάση τις προβλεπόμενες 
προσφερόμενες ώρες εργασίας. Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των καθηκόντων που θα αναλάβει η 
Συμβαλλόμενη, ανέρχεται συνολικά σε εξήντα επτά χιλιάδες πενήντα ευρώ (67.050€). Στο ποσό 
συμπεριλαμβάνονται οι λοιπές κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων. Οι ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις 
υπέρ ΕΦΚΑ, που αναλογούν στη συνολική αμοιβή της σύμβασης, θα καταβληθούν στον ασφαλιστικό φορέα από 
τον εργοδότη, εφόσον η Συμβαλλόμενη υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39/4387/2016. Σε 
διαφορετική περίπτωση, θα καταβληθούν όπως ορίζει ο νόμος.  
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β) Η πληρωμή της Συμβαλλομένης,  προβλέπεται γίνει τμηματικά, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και έπειτα από τη 
διαδικασία βεβαίωσης των εργασιών, όπως αυτές θα εμπεριέχονται στην παρούσα σύμβαση. Δηλαδή, για την 
καταβολή κάθε πληρωμής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη έκθεση υποβολής των αντίστοιχων 
πεπραγμένων προς τον Δήμο Χανίων, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη πιστοποίηση (βεβαίωση) 
καλής εκτέλεσης των εργασιών.  
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 στην κείμενη 
νομοθεσία, 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 βεβαίωση της εκτέλεσης 
του Έργου και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κωλύματα. 
γ) Η πληρωμή της Συμβαλλομένης θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη παραγωγής του συγκεκριμένου 
παραδοτέου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 ε.π. Α.Κ που βρίσκουν εν προκειμένου εφαρμογή. 
Επίσης η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εάν υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια. Η πληρωμή της αμοιβής θα 
πραγματοποιηθεί στην περίπτωση που συνεχίζονται οι εργασίες του Έργου και υπάρχουν οι αντίστοιχες 
χρηματοδοτήσεις. Στην περίπτωση ακύρωσης του Έργου ή μη λήψης των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων δεν θα 
πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή και ρητά συμφωνείται στο παρόν ότι αυτό αποτελεί σοβαρό λόγο καταγγελίας 
της παρούσας από τον Εργοδότη. 
δ) Σε περίπτωση διακοπής, για οποιαδήποτε αιτία, του Έργου ή καταγγελίας του Έργου, της σύμβασης από την 
Εργοδότη θα καταβληθεί ποσοστό μόνον της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της 
καταγγελίας συντελεσθέν Έργο. Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ενταύθα ισχύουν οι διατάξεις των πράξεων 
που αναφέρονται στην αρχή της παρούσης και η κείμενη νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

α) Η πράξη με τίτλο: «Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities» και 
ακρωνύμιο «VARCITIES» χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020, σύμφωνα 
με το Συμφωνητικό Επιχορήγησης μεταξύ των εταίρων GRANT AGREEMENT No 869505 – VARCITIES. Η εν λόγω 
δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον Κωδικό 69.6117.024 Προϋπολογισμού Δήμου Χανίων Έτους 2021. 
β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών από το Εργοδότη αποτελεί η χρηματοδότησή του 
από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Π.Δ.Ε. Η Συμβαλλόμενη δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση 
ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές της υποχρεώσεις, λόγω μη έγκαιρης καταβολής της 
συμφωνημένης αμοιβής από τον Εργοδότη. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη 
για το Έργο χρηματοδότηση, συμφωνείται ρητά από τους εδώ Εργοδότης ότι ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα 
καταγγελίας του εν λόγω συμφωνητικού. Τυχόν καθυστερήσεις καταβολών που δεν θα οφείλονται σε υπηρεσίες 
του Εργοδότη δεν θα δημιουργούν ευθύνες του απέναντι στην Συμβαλλόμενη. Στην περίπτωση που ο Εργοδότης 
διακόψει το Συμφωνητικό ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του Έργου χωρίς υπαιτιότητα της 
Συμβαλλομένης, η Συμβαλλόμενη αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της 
κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης του Εργοδότη περί διακοπής του Συμφωνητικού, εφόσον 
παραληφθούν οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα . Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής 
δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του  συμφωνητικού, με 
βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο 
του Έργου που θα έχει παραληφθεί. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

α) Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος, ή οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κριθεί από οποιοδήποτε 
δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η 
εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεών του δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση 
αυτή τα μέρη θα προσπαθούν να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με μια άλλη έγκυρη, η οποία όμως θα έχει 
το αυτό περιεχόμενο και ουσία με την άκυρη.  
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β) Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 681 επ. ΑΚ και από την ελληνική νομοθεσία. 
Κάθε διαφωνία - διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από το συμφωνητικό αυτό θα λύνεται 
από τα εδρεύοντα στην περιφέρεια του Εργοδότη (Χανιά) αρμόδια Δικαστήρια. Τροποποίηση των όρων του 
παρόντος συμφωνητικού είναι δυνατή μόνον κατόπιν εγγράφου συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.  
Σε πίστωση των παραπάνω, συντάχτηκε και υπογράφηκε η σύμβαση αυτή και το παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής, σε τέσσερα όμοια αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα πήρε η Συμβαλλόμενη και τα 
άλλα παρέμειναν στον Δήμο Χανίων. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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