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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Περιγραφή Παραδοτέων - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός για την Υπηρεσία:
Σύμβουλος Υποστήριξης του Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα
πλαίσια της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ¨Η Αναζωογόνηση του
Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής¨ του
Ε.Π. Κρήτη 2014-2020

Στα πλαίσια του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 της Πράξης:
Υποστήριξη Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια της Στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους
αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020.
CPV 75112100-5
Κωδ.ΟΠΣ Πράξης:5010832

Η πράξη χρηματοδοτείται από το Υποπρόγραμμα Α΄ της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής του
Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις στο Π.Δ.Ε της πράξης με
Κ.Α. 2017ΕΠ00210026
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και από Εθνικούς Πόρους.

1

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης της Αστικής
Αρχής του Δήμου Χανίων, ως Ενδιάμεσου Φορέα (Ε.Φ.) της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων, σε θέματα σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Χανίων. Ο ανάδοχος καλείται να
υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή έχοντας σε θέματα: α) στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασμού, β) τεχνικής υποστήριξη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) σχεδιασμού,
παρακολούθησης
και
αξιολόγησης
της
υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων και έργων.
Ειδικότερα, το αντικείμενο εργασιών του αναδόχου περιλαμβάνει την παροχή των
παρακάτω εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης στα παρακάτω θέματα:
Ενότητα 1: Υποστήριξη του ΕΦ (Δήμος Χανίων) ως προς την αξιολόγηση των δράσεων και
της εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων. Ο στόχος της αξιολόγησης κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της Στρατηγικής είναι η παροχή των κατάλληλων πληροφοριών,
στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με την ορθότητα της στρατηγικής, την επιτευξιμότητα
των ποσοτικών στόχων, καθώς και την αποτελεσματικότητα, και την αποδοτικότητα των
υλοποιούμενων παρεμβάσεων, ούτως ώστε να διαμορφωθεί μια έγκυρη και αντικειμενική
εικόνα τόσο για τον βαθμό σταδιακής επίτευξης των προβλεπόμενων στόχων.
Ενότητα 2: Υποστήριξη του ΕΦ (Δήμος Χανίων) ως προς καταγραφή και διαχείριση
κινδύνων κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων και σύνταξη προτάσεων
για την αντιμετώπιση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα . Σκοπός της
διαδικασίας είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση, η διαχείριση και η αντιμετώπιση των
κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή υλοποίηση και την επίτευξη των
στόχων της Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Χανίων.
Ενότητα 3: Υποστήριξη του ΕΦ (Δήμος Χανίων) στη διεξαγωγή Ερευνών πεδίου με χρήση
ειδικών ερωτηματολογίων προς τους ωφελούμενους των παρεμβάσεων της Στρατηγικής
(πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λ.π) και τη σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων εφαρμογής των δράσεων
επενδυτικών προτεραιοτήτων, που είναι απαραίτητες για τη μέτρηση των δεικτών εκροών
και αποτελέσματος. Η τελική επιλογή και το αντικείμενο των ερευνών πεδίου και των
τεχνικών εκθέσεων θα γίνει σε συνεργασία με τον ΕΦΔ.
Τα παραδοτέα της Πράξης, καθώς και οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης του
Αναδόχου ανά Παραδοτέο, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ/ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ (ΑΜ)
Ενότητες Εργασιών

1. Υποστήριξη του ΕΦΔ
(Δήμος Χανίων) ως προς
την αξιολόγηση των
δράσεων
και
της
εφαρμογής
της
Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου
Χανίων.

2. Υποστήριξη του ΕΦΔ
(Δήμος Χανίων) ως προς
καταγραφή
και
διαχείριση
κινδύνων
υλοποίησης
της
Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου
Χανίων και
σύνταξη

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Παραδοτέα / Χρόνος Παράδοσης
1.1 Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Αξιολόγησης πορείας
υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου
Χανίων
Κάθε Εξαμηνιαία Έκθεση Αξιολόγησης θα περιλαμβάνει
1
τουλάχιστον :
- Αποτίμηση της συνεχιζόμενης ορθότητας και
συνέπειας της στρατηγικής
- Ποσοτικοποίηση και επικαιροποίηση των
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της
Στρατηγικής
- Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας υλοποίησης της Στρατηγικής
- Αξιολόγηση
των
μηχανισμών
παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και
αξιολόγησης των παρεμβάσεων
της
Στρατηγικής
- Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα
1.2 Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Στρατηγικής ΒΑΑ
Δήμου Χανίων
Η τελική Έκθεση Αξιολόγησης θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον1 τα κάτωθι:
- Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των
στόχων της Στρατηγικής
- Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων
δράσεων της Στρατηγικής
- Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του
οικονομικού
αντικειμένου
των
υλοποιούμενων δράσεων της Στρατηγικής
- Εκτίμηση των τιμών των δεικτών
- Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας υλοποίησης της Στρατηγικής
- Αξιολόγηση
των
μηχανισμών
παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και
αξιολόγησης των παρεμβάσεων
της
Στρατηγικής
- Ειδικά αξιολογικά ερωτήματα
2.1 Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων εφαρμογής της
Στρατηγικής ΒΑΑ
1
Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
- Εντοπισμό
κινδύνων
και
συστηματική
καταγραφή σε κατάλογο των σχετιζόμενων
κινδύνων, αλλά και των αιτιών που δύναται να
τους προκαλέσουν.

Παραδ
οτέα
(1)

ΑΜ/
Παραδοτέο
(2)

Σύνολο
(3)

5

1,60

8,00

1

2,00

2,00

1

2,00

2,00

3

προτάσεων
για
αντιμετώπιση
αποκλίσεων από
προβλεπόμενα
χρονοδιαγράμματα
υλοποίησης

την
τα

3. Υποστήριξη του ΕΦΔ
(Δήμος Χανίων) στη
διεξαγωγή Ερευνών
πεδίου με χρήση ειδικών
ερωτηματολογίων προς
τους ωφελούμενους των
παρεμβάσεων της
Στρατηγικής (πολίτες,
επιχειρήσεις, κ.λ.π) και
στη σύνταξη Τεχνικών
Εκθέσεων εφαρμογής
των δράσεων
επενδυτικών
προτεραιοτήτων, για τη
μέτρηση των δεικτών
αποτελέσματος

Ανάλυση των κινδύνων που δύναται να
επηρεάσουν την εφαρμογή της Στρατηγικής:
Περιγραφή του είδους των κινδύνων, εκτίμηση
του βαθμού έκθεσης σε κάθε παράγοντα
κινδύνου σε σχέση με τα κριτήρια κινδύνου που
καθορίζονται για το έργο.
- Διαχείριση κινδύνων με ανάπτυξη των
κατάλληλων καθορισμός βημάτων/ ενεργειών,
για τον περιορισμό των πιθανοτήτων και των
επιπτώσεων και την αντιμετώπιση κάθε
παράγοντα κινδύνου, προετοιμασία ενός
πλάνου διαχείρισης κινδύνων, καταμερισμό
των διαθέσιμων πόρων, έλεγχο συμβατότητας
του πλάνου σε σχέση με τους διαθέσιμους
πόρους και τις ισχύουσες διαδικασίες
παρακολούθησης και διαχείρισης.
2.2 Εκθέσεις παρακολούθησης των κινδύνων και
αναθεώρησης - επικαιροποίησης του Σχεδίου
Διαχείρισης Κινδύνων
Οι εκθέσεις θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον1 τα εξής:
- Αξιολόγηση της υλοποίησης των ενεργειών
και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής
του σχεδίου διαχείρισης κινδύνου για την
αντιμετώπιση των κινδύνων.
- Καθορισμός
και
επανεκτίμηση
των
χαρακτηριστικών των κινδύνων (πιθανότητα
εμφάνισης και συνέπεια).
- Εντοπισμός τυχόν αναγκαίων αλλαγών στα
μέτρα
ή/και
στην
προτεραιότητα
αντιμετώπισης των κινδύνων
- Εντοπισμός νέων κινδύνων
- Διατύπωση προτάσεων αναθεώρησης επικαιροποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων
3.1 Έρευνες Πεδίου – Εμπειρογνωμοσύνες
Θα υλοποιηθούν δύο (2) Έρευνες Πεδίου και κάθε μια
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 τις εξής
δραστηριότητες/ παραδοτέα:
- Προγραμματισμός – Σχεδιασμός υλοποίησης
Έρευνας Πεδίου: Ακριβής καθορισμός, σε
συνεργασία με τον ΕΦΔ, του αντικειμένου της
Έρευνας
Πεδίου,
στα
πλαίσια
του
ενδιαφερόμενου πεδίου ανίχνευσης (
μέτρηση των δεικτών αποτελέσματος της
Στρατηγικής),
εκπόνηση
μεθοδολογίας
Έρευνας Πεδίου, Σύνταξη ερωτηματολογίου /
ων Έρευνας Πεδίου
- Υλοποίηση Έρευνας Πεδίου: Συλλογή και
ανάλυση στοιχείων
- Παρουσίαση αποτελεσμάτων: Παράθεση των
Αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου, σε
-

3

0,50

1,50

2

2,55

5,10

4

μορφή πινάκων και διαγραμμάτων
Διατύπωση
γενικών
και
ειδικών
συμπερασμάτων.
3.2 Τεχνικές εκθέσεις εφαρμογής των δράσεων
επενδυτικών προτεραιοτήτων, για τη μέτρηση των
δεικτών εκροών και αποτελέσματος των δεικτών
αποτελέσματος.
1
Οι Τεχνικές Εκθέσεις θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον :
- Συγκέντρωση στοιχείων υλοποίησης φυσικού
αντικειμένου των πράξεων που υλοποιούνται
στα πλαίσια της επενδυτικής προτεραιότητας
- Συγκέντρωση
στοιχείων
υλοποίησης
οικονομικού αντικειμένου των πράξεων που
υλοποιούνται στα πλαίσια της επενδυτικής
προτεραιότητας
- Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και
στοιχείων προόδου δεικτών εκροών και
αποτελέσματος στο επίπεδο των πράξεων
που υλοποιούνται στα πλαίσια της
επενδυτικής προτεραιότητας
-

5

0,50

2,50

21,10
1 Το εύρος επέκτασης του περιεχομένου των παραδοτέων ανά περίπτωση και πέρα από αυτά που καταγράφονται στον παραπάνω
πίνακα, θα εξαρτηθεί από τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ Δ.Χανίων
και θα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή – Δήμο Χανίων.

(1)
(2)
(3)

Παραδοτέα: Αφορά το συνολικό Αριθμό των Παραδοτέων που πρέπει να υλοποιηθούν
ΑΜ/Παραδοτέο: Αφορά τον εκτιμώμενο χρόνο σε ανθρωπομήνες (Α/Μ) απασχόλησης ανά παραδοτέο
Σύνολο: Αφορά το συνολικά εκτιμώμενο χρόνο ανά κατηγορία παραδοτέου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας
υπολογίζεται ως εξής: (3) = (1)Χ(2)

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η μέγιστη διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται έως και σαράντα (42) μήνες (με ανώτατη
καταληκτική ημερομηνία την 31/7/2021) από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού,
ενώ 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 θα προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη
της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 Περιφέρειας Κρήτης.

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Για την παρακολούθηση της υπηρεσίας, υπεύθυνη υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, είναι
το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Οργάνωσης της Δ/νσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Το προαναφερθέν τμήμα του Δήμου
Χανίων, θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της υπηρεσίας, θα διαβιβάζει τα
παραδοτέα (με άτυπη γνωμοδότηση), που θα λαμβάνει από τον ανάδοχο στην αρμόδια
οριζόμενη με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, Τριμελή Επιτροπή
Παραλαβής Υπηρεσιών. Η τριμελής επιτροπή θα ελέγχει, θα εξετάζει και θα βεβαιώνει την
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καλή εκτέλεση τους. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.
Οι επιμέρους εργασίες (Πακέτα Εργασιών- Π.Ε.) θα υλοποιούνται και θα παραλαμβάνονται
τμηματικά, βάσει του χρονοδιαγράμματος που εμπεριέχεται στον Πίνακα:
«ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ». Η παράδοση των εργασιών θα
συνοδεύεται με την υποβολή:




Έκθεσης Πεπραγμένων Εργασιών Εξαμήνου. Στις εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων θα
εμπεριέχονται απολογιστικά οι παρασχεθείσες υπηρεσίες υποστήριξης του αναδόχου,
καθώς και τα παραδοτέα (του πίνακα 1) που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κάθε
εξαμήνου αναφοράς. Η έκθεση θα υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου
υλοποίησης (με έναρξη των εργασιών/υπηρεσιών την επομένη της ημερομηνίας
υπογραφής του συμφωνητικού ανάθεσης).
Τελικής Απολογιστικής έκθεσης Πεπραγμένων: Έκθεση που θα περιλαμβάνει το σύνολο
των παρεχόμενων υπηρεσιών / παραδοτέων όπως αυτά αποτυπώνονται στις επιμέρους
εξαμηνιαίες εκθέσεις και υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας. Η
απολογιστική έκθεση θα υποβληθεί κατά την ολοκλήρωση του συμβατικού χρόνου
υλοποίησης.

Πίνακας 2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ο

Έτος Αναφοράς
Χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης παραδοτέων
ο

Π.Ε.

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

Εργασίες
Εκθέσεις
Αξιολόγησης
πορείας
υλοποίησης
έργων ΒΑΑ
Τελική
Έκθεση
Αξιολόγησης
ΒΑΑ
Σχέδιο
Διαχείρισης
Κινδύνων
Εκθέσεις
ενημέρωσης –
επικαιροποίη
- σης του
Σχεδίου
Διαχείρισης
Κινδύνων
Έρευνες
Πεδίου
–
Εμπειρογνω-

Παραδοτέο

ο

1
1
ος ος
1 -6

5 Εκθέσεις μια
κατά το τέλος του
κάθε εξαμήνου με
ο
έναρξη κατά το 2
εξάμηνο

ο

2

ο

3

4

Υλοποίηση / Εξάμηνο - Χρονική Διάρκεια Εξαμήνου σε Μήνες
ο
ο
ο
ο
ο
2
3
4
5
6
ος
ος
ος
ος
ος
ος
ος
ος
ος
7 -12
13 -18
19 -24ος
25 -30
31 -36

Χ
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Χ- Μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης και του Παραδοτέου

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
χιλιάδων ευρώ (38.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α ή τριάντα
χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (30.645,16 €) χωρίς ΦΠΑ.
Ενδεικτικά, το κόστος των παραδοτέων και ο ενδεικτικό προϋπολογισμός της υπηρεσίας
(υπολογιζόμενο βάσει απαιτούμενων ανθρωπομηνών Απασχόλησης ανά παραδοτέο),
εμπεριέχεται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Παραδοτέο
Ετήσιες Εκθέσεις
Αξιολόγησης πορείας
υλοποίησης έργων ΒΑΑ
Τελική Έκθεση
Αξιολόγησης ΒΑΑ
Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων
Εκθέσεις ενημέρωσης –
επικαιροποίησης του
Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων

1.1
1.2
2.1

2.2

Έρευνες Πεδίου
– Εμπειρογνωμοσύνες

3.1

ΑΜ/
Παραδοτέο
(1)

Κόστος/
Παραδοτέο
(Χωρίς ΦΠΑ)
(2)

Αριθμός
Παραδοτέων
(3)

Σύνολο Ανά
Κατηγορία
(4)

1,60

2.323,80 €

5

11.619,02 €

2,00

2.904,75 €

1

2.904,75 €

2,00

2.904,75 €

1

2.904,75 €

0,50

726,19 €

3

2.178,57 €

2,55

3.703,56 €

2

7.407,13 €

726,19 €

5

3.630,94 €
30.645,16 €

Τεχνικές Εκθέσεις
0,50
Σύνολο Προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%

3.2

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

(1)
(2)
(3)
(4)

7.354,84 €
38.000,00 €

ΑΜ/Παραδοτέο: Αφορά τον εκτιμώμενο χρόνο απασχόληση σε Ανθρωπομήνες για κάθε ένα από τα παραδοτέα
(Βάσει του πίνακα Παραδοτέα ανά ενότητα Εργασιών και Ανθρωπομήνες Απασχόλησης)
Κόστος ανά Παραδοτέο (χωρίς ΦΠΑ): ΑΜ/παραδοτέο Χ Κόστος Ανθρωπομήνα (1.452,37€)
Αριθμός Παραδοτέων: Υπολογίζεται Βάσει του πίνακα Παραδοτέα ανά ενότητα Εργασιών και Ανθρωπομήνες
Απασχόλησης)
Σύνολο ανά Κατηγορία: Κόστος/Παραδοτέο χωρίς ΦΠΑ (2) Χ Αριθμός Παραδοτέων (3)

Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υποπρόγραμμα Α΄ της Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις στο Π.Δ.Ε της
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πράξης «Υποστήριξη Eνδιάμεσου Φορέα (Αστικής Αρχής) Δ.Χανίων στα πλαίσια της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης: Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των
Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής του Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020» με Κ.Α.
2017ΕΠ00210026. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου,
καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου, θα υπολογίζεται βάσει της αναλυτικής οικονομικής
προσφοράς του και πρόκειται να αποδοθεί σε επτά (7) Πληρωμές (ανά εξάμηνο), οι οποίες
θα υπολογίζονται βάσει του συμβατικού προσφερόμενου ποσού με ΦΠΑ των παραδοτέων.
Για την καταβολή κάθε πληρωμής θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή και η διαβίβαση
στην αναθέτουσα αρχή της προαναφερθείσας έκθεσης πεπραγμένων (όπως και η τελική
απολογιστική έκθεση την ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου) και η
αντίστοιχη πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών από την Αρμόδια Επιτροπή βάσει
του σχετικού πρακτικού. 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.

Θεωρήθηκε
Ημερ 21-3-2018

Συντάχθηκε
Ημερ.21-03-2018

ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Προϊ/νη Δ/νσης
Προγραμματισμού, Οργάνωσης
και Πληροφορικής

(Οικονομολόγος με γνώσεις
Περιφερειακής Ανάπτυξης)
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