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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη αφορά την « Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Αστικής Αρχής) Δήμου Ηρακλείου για την
υλοποίηση της στρατηγικής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) με τίτλο
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΞΥΠΝΗ – ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ, ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
«5+1» ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ».
Περιλαμβάνει την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης στην
ενδυνάμωση του ρόλου του Δήμου Ηρακλείου ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
(ΕΦΔ), για την υλοποίηση της εγκεκριμένης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) με τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΞΥΠΝΗ – ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ,
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ «5+1» ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ». Ειδικότερα ο ρόλος του συμβούλου
θα αφορά την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου σε ειδικά θέματα που αφορούν: 1)
στην αξιολόγηση και επιλογή Πράξεων, στα πλαίσια της Στρατηγικής ΒΑΑ, 2) στην
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων και γενικότερα
της εφαρμογής του εγκεκριμένου Σχεδίου Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Ηρακλείου, 3)
στην καταγραφή και διαχείριση κινδύνων υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ και τη
σύνταξη προτάσεων για την αντιμετώπιση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, και 4) στην παρακολούθηση και μέτρηση των δεικτών
εκροών και αποτελέσματος.
Αντικείμενο των υπηρεσιών
Ο ρόλος του Δήμου Ηρακλείου ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Αστική Αρχή) για
την υλοποίηση της Στρατηγικής ΒΑΑ, έγκειται στην ενημέρωση των εν δυνάμει

δικαιούχων για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην αξιολόγηση και
επιλογή των τελικών δικαιούχων, καθώς και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της
εφαρμογής της Στρατηγικής και την κάλυψη των στόχων που τέθηκαν κατά τον
σχεδιασμό της.
Στα πλαίσια αυτά, το αντικείμενο εργασιών του αναδόχου περιλαμβάνει την παροχή
των παρακάτω εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης στα παρακάτω θέματα:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Υποστήριξη του ΕΦΔ Δήμου Ηρακλείου για την αξιολόγηση και
επιλογή Πράξεων στα πλαίσια της Στρατηγικής ΒΑΑ. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του
αναδόχου περιλαμβάνουν την υποστήριξη της Επιτροπής Αξιολόγησης & Επιλογής
Πράξεων, σύμφωνα με την αριθμ. 110143/27-09-2016 Απόφασης Δημάρχου
Ηρακλείου η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ. 135466/6-11-2017:
 Στον έλεγχο της πληρότητας και επιλεξιμότητας των προτάσεων που
υποβάλλονται προς ένταξη στο πλαίσιο συγκεκριμένων προσκλήσεων.
 Στην αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.
 Στον έλεγχο της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει κατά περίπτωση η
εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των προς αξιολόγηση
πράξεων
 Στην προετοιμασία ενδεχόμενων νέων προτάσεων / δράσεων προς ένταξη.
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Υποστήριξη του ΕΦΔ Δήμου Ηρακλείου ως προς την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και της εφαρμογής της
Στρατηγικής ΒΑΑ. Ο στόχος της παρακολούθησης - 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 όσο και για την επικαιρότητά τους.
Ειδικότερα, ο Σύμβουλος συνεπικουρώντας την ομάδα Παρακολούθησης του Δήμου,
θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης:
 Συλλογή όλων των απαραίτητων διοικητικών εγγράφων για όλα τα στάδια του
κύκλου ζωής των έργων/ δράσεων που εγκρίνονται για χρηματοδότηση όπως
προγραμματισμός έργων – ενεργειών, σχεδιασμός & ωρίμανση έργων,
διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης / επιλογή ωφελούμενων,
οικονομική διαχείριση έργου, διαδικασίες παρακολούθησης και τήρησης
ισχύουσας νομοθεσίας. Θα παραδίδονται, εφόσον έχουν ελεγχθεί για την
ορθότητα τους, στην επιτροπή Παρακολούθησης για την τήρηση του
διαδικτυακού λογισμικού εργαλείου παρακολούθησης των έργων.




Σύνταξη Τριμηνιαίων εγγράφων ενημερώσεων προς την ΕΥΔ Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης, βάσει τυποποιημένου Εντύπου.
Σύνταξη Εξαμηνιαίων Εκθέσεων και Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης της
πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Υποστήριξη του ΕΦΔ Δήμου Ηρακλείου ως προς την καταγραφή
και την διαχείριση κινδύνων υλοποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ και τη σύνταξη
προτάσεων για την αντιμετώπιση αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. 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. Συγκεκριμένα στα πλαίσια της παρούσας ενότητας ο Σύμβουλος θα παρέχει τις
παρακάτω υπηρεσίες:
 Σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων εφαρμογής της Στρατηγικής ΒΑΑ.
 Σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης των κινδύνων και αναθεώρησης επικαιροποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων.
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Υποστήριξη του ΕΦΔ Δήμου Ηρακλείου στη διεξαγωγή Ερευνών
πεδίου, με χρήση ειδικών ερωτηματολογίων προς τους ωφελούμενους των
παρεμβάσεων της Στρατηγικής (πολίτες, επιχειρήσεις, κ.λ.π), που είναι απαραίτητες
για τη μέτρηση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος. Η τελική επιλογή και το
αντικείμενο των ερευνών πεδίου θα γίνει σε συνεργασία με τον ΕΦΔ. Ειδικότερα
προβλέπεται να υλοποιηθούν δύο (2) επιλεγμένες Έρευνες Πεδίου.
Τα ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ της Πράξης, καθώς και οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες
απασχόλησης του Αναδόχου ανά Παραδοτέο, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ενότητες Εργασιών

Παραδοτέα

Παραδ
οτέα
(1)

1. Υποστήριξη του
ΕΦΔ
Δήμου
Ηρακλείου για
την αξιολόγηση
και
επιλογή
Πράξεων
στα
πλαίσια
της

Υποστήριξη του ΕΦΔ Δήμου Ηρακλείου για την αξιολόγηση και
επιλογή Πράξεων στα πλαίσια της Στρατηγικής ΒΑΑ:
- Έλεγχος της πληρότητας και επιλεξιμότητας των
προτάσεων που υποβάλλονται προς ένταξη στο πλαίσιο
συγκεκριμένων προσκλήσεων.
- Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων.
- Έλεγχος των μελετών και αδειοδοτήσεων.
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ΑΜ/
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ΕΦΔ
Δήμου
Ηρακλείου
ως
προς
την
παρακολούθηση
και αξιολόγηση
των δράσεων και
της εφαρμογής
της Στρατηγικής
ΒΑΑ.

3. Υποστήριξη του
ΕΦΔ
Δήμου
Ηρακλείου
ως
προς καταγραφή
και διαχείριση
κινδύνων
υλοποίησης της
Στρατηγικής
ΒΑΑ
και

Έλεγχος της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτει
κατά περίπτωση η εθνική και κοινοτική νομοθεσία για
τη χρηματοδότηση των προς αξιολόγηση πράξεων
2.1. Υποστήριξη στην τήρηση – ενημέρωση του διαδικτυακού
λογισμικού εργαλείου παρακολούθησης των έργων.
2.2. Σύνταξη Τριμηνιαίων έγγραφων ενημερώσεων προς την
ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, βάσει τυποποιημένου Εντύπου.
2.3. Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης πορείας υλοποίησης της
Στρατηγικής ΒΑΑ. Κάθε ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης θα
περιλαμβάνει ενδεικτικά:
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
2.4. Τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Στρατηγικής ΒΑΑ. Η
τελική Έκθεση Αξιολόγησης
- 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
3.1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων εφαρμογής της Στρατηγικής
ΒΑΑ. Το Σχέδιο θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
- Εντοπισμό κινδύνων και συστηματική καταγραφή σε
κατάλογο των σχετιζόμενων κινδύνων, αλλά και των
αιτιών που δύναται να τους προκαλέσουν.
- 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.
-
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σύνταξη
προτάσεων για
την
αντιμετώπιση
αποκλίσεων από
τα προβλεπόμενα
χρονοδιαγράμμα
τα υλοποίησης

4. Υποστήριξη του
ΕΦΔ Δήμου
Ηρακλείου στη
διεξαγωγή
Ερευνών πεδίου

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.
3.2. Εκθέσεις παρακολούθησης των κινδύνων και αναθεώρησης
- επικαιροποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων. Οι
εκθέσεις ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:
- 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
Θα υλοποιηθούν δύο (2) Έρευνες Πεδίου και κάθε μια θα
περιλαμβάνει ενδεικτικά 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 μορφή
πινάκων και διαγραμμάτων
- Διατύπωση γενικών και ειδικών συμπερασμάτων.
-
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2,00

2

2

4

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

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε σαράντα τρεις (43) μήνες, από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Πίνακας 2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
α/α
1.1.

2.1

2.2

2.3
2.4
3.1
3.2
4.1

Έτος

Παραδοτέα
Υποστήριξη του ΕΦΔ Δήμου Ηρακλείου
για την αξιολόγηση και επιλογή Πράξεων
στα πλαίσια της Στρατηγικής ΒΑΑ
Υποστήριξη στην τήρηση – ενημέρωση
του διαδικτυακού λογισμικού εργαλείου
παρακολούθησης των έργων.
Σύνταξη Τριμηνιαίων έγγραφων
ενημερώσεων προς την ΕΥΔ Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης, βάσει
τυποποιημένου Εντύπου.
Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης πορείας
υλοποίησης έργων ΒΑΑ
Τελική Έκθεση Αξιολόγησης ΒΑΑ
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
Εκθέσεις ενημέρωσης – επικαιροποίησης
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων
Έρευνες Πεδίου
– Εμπειρογνωμοσύνες

ο

3ο

4ο

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

1

ο

2

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ηράκλειο, 02-04-2018
Ο Διευθυντής

Η Συντάξασα
ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΘΑ

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων- Μελετών
& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α
Τ.Κ: 71601,
Τηλ.: 2813409199
Πληροφορίες: Παπαδομιχελάκη Μάρθα
E-mail: papadomichelaki-m@heraklion.gr

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο Προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (46.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α
ήτοι τριάντα επτά χιλιάδες πεντακοσίων χ ευρώ (37.500 €) χωρίς ΦΠΑ.
Ενδεικτικά, οι ανθρωπομήνες απασχόλησης και το κόστος των παραδοτέων εκτιμάται
ως εξής:
Πίνακας 2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

1.1

2.1

Παραδοτέο
Υποστήριξη του ΕΦΔ
Δήμου Ηρακλείου για την
αξιολόγηση και επιλογή
Πράξεων στα πλαίσια της
Στρατηγικής ΒΑΑ
Υποστήριξη στην τήρηση
– ενημέρωση του
διαδικτυακού λογισμικού
εργαλείου
παρακολούθησης των
έργων.

ΑΜ/
Παραδοτέο
(1)

Κόστος/
Παραδοτέο
(Χωρίς ΦΠΑ)
(2)

Αριθμός
Παραδοτέων
(3)

Σύνολο Ανά
Κατηγορία
(4)

3

4.000,00

1

4.000,00

3

4.000,00

1

4.000,00

2.2.

2.3
2.4
3.1

3.2

4.1

Σύνταξη Τριμηνιαίων
έγγραφων ενημερώσεων
προς την ΕΥΔ Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης,
βάσει τυποποιημένου
Εντύπου.
Ετήσιες Εκθέσεις
Αξιολόγησης πορείας
υλοποίησης έργων ΒΑΑ
Τελική Έκθεση
Αξιολόγησης ΒΑΑ
Σχέδιο Διαχείρισης
Κινδύνων
Εκθέσεις ενημέρωσης –
επικαιροποίησης του
Σχεδίου Διαχείρισης
Κινδύνων
Έρευνες Πεδίου

0,2

500,00

14

7.000,00

1,3

2.000,00

3

6.000,00

2

3.000,00

1

3.000,00

2

3.000,00

1

3.000,00

0,5

1.000,00

4

4.000,00

2

3.250,00

2

6.500,00
37.500,00

Σύνολο Προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%

9.000,00

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ)

46.500,00

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

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ηράκλειο, 02-04-2018
Η Συντάξασα

ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΘΑ

Ο Διευθυντής

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α
Τ.Κ: 71601,
Τηλ.: 2813409199
Πληροφορίες: Παπαδομιχελάκη Μάρθα
E-mail: papadomichelaki-m@heraklion.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο
Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι «Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη
του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Αστικής Αρχής) Δήμου Ηρακλείου για την
υλοποίηση της στρατηγικής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) με τίτλο
«ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΞΥΠΝΗ – ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ , ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
«5+1» ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ».
Άρθρο 2ο :
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από:
Α. Τις ισχύουσες διατάξεις :
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
2. Τις σχετικές διατάξεις
του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
3. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ. Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 118,119, 328 και 329.
4. Το Νόμο 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. 265/τ. Α΄/23-12-2014) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β. Τις αποφάσεις :
1. Την με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (Φ.Ε.Κ. 677/τ. Β΄/3-3-2017)
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με θέμα:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών
τεχνικής βοήθειας».
Την με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015)
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/269-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))»
Τη με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 3521/τ. Β΄/1-11-2016)
Υ.Α. «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-72015 (Φ.Ε.Κ./τ. Β΄/1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 – Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
Την υπ’ αριθμ. 1710/10-03-2017 (ΑΔΑ:ΨΛ5Ρ7ΛΚ-Π9Υ) Απόφαση έγκρισης
της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο:
««ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΞΥΠΝΗ – ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ , ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
«5+1» ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ», και την αρ.πρ. 141/18-01-2018 απόφαση για 1η
Τροποποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του
Δήμου Ηρακλείου, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.
Τις αριθμ. 110143/27-09-2016 (ΑΔΑ:6ΓΧΓΩ0Ο-Ι7Ω), 9469/27-1-2017
(ΑΔΑ:7ΛΣΖΩ0Ο-9ΤΕ), και 135466/6-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΛΒΣΩ0Ο-8ΘΛ)
Αποφάσεις Δημάρχου Ηρακλείου με τις οποίες ορίστηκαν τα μέλη της Αστικής
Αρχής Δήμου Ηρακλείου για τη λειτουργία του ως Ενδιάμεσος Φορέας με
αρμοδιότητα την αξιολόγηση και επιλογή Πράξεων στο πλαίσιο των
προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 20142020.
Την αριθμ.2199/7-4-2017 (ΑΔΑ: 70ΓΤ7ΛΚ-ΨΧΙ) Απόφαση Περιφερειάρχη
Κρήτης με την οποία ορίστηκε ο Δήμος Ηρακλείου ως ενδιάμεσος φορέας του
Ε.Π. Κρήτης 2014-2020 και έγινε η ανάθεση καθηκόντων/αρμοδιοτήτων για
την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο : «Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης
«5+1» πολιτισμών»,
Το υπ’ αριθμ. 1494/3-5-2017, ΦΕΚ Τεύχος Β΄, περί ορισμού του Δήμου
Ηρακλείου ως ενδιάμεσος φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κρήτη» 2014-2020. Ανάθεση Καθηκόντων/Αρμοδιοτήτων για την
αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης με τίτλο : «Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης
«5+1» πολιτισμών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3537/7-7-2017
(ΑΔΑ. ΨΓΜ47ΛΚ-1Η6) 2η
Τροποποίηση Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη», με Κωδικό Πρόσκλησης :
ΤΒ-01, Άξονας Προτεραιότητας 6 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», ο οποίος

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με
τίτλο «Δράση Τ.Β.1 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», με Κωδ. ΟΠΣ 1193, με την
οποία καλούνται επιλέξιμοι για δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Δυνητικοί
Δικαιούχοι, ανάμεσα τους και ο Δήμος Ηρακλείου, να υποβάλλουν προτάσεις
χρηματοδότησεις.
9. Την υπ’αρ. 58120/1-6-2016 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρείται η
αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων αναθέσεων, διακηρύξεων, προσκλήσεων
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμβάσεων
10. Τις υπ’ αριθμ.. πρωτ. 31727/23-3-2016 και 90382/31-7-2017 αποφάσεις
Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων
11. Την υπ’ αρ. πρ. 955/12-3-2018 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης περί ένταξης
της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με
τον τίτλο: Ηράκλειο έξυπνη πόλη – συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1»
πολιτισμών» με Κωδικό ΟΠΣ 5010499 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη
2014-2020» και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο αυτής στο Ε.Π. Κρήτης 20142020.
12. Την υπ’ αριθμ. ……./………….. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ηρακλείου περί έγκρισης υλοποίησης της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 1193
και τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη του Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης (Αστικής Αρχής) Δήμου Ηρακλείου για την υλοποίηση της
στρατηγικής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) με τίτλο «ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΞΥΠΝΗ – ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ , ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ «5+1»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ», στα πλαίσια του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ
13. Την υπ’ αριθμ. …………….απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για την αποδοχή
χρηματοδότησης και εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου.
14. Την υπ’ αριθμ. ………. ….Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, για τη δέσμευση
ποσού ……….. €, εις βάρος του Κ.Α. ………. του προϋπολογισμού του Δήμου
Ηρακλείου.
15. Την υπ’ αριθμ. …../….. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ηρακλείου που αφορά την έγκριση διάθεσης πίστωσης εις βάρος του
Κ.Α.. ………
16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. …………………..αίτημα του Δήμου προς την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την χρήση του Καταλόγου
Παρόχων Τεχνικής Βοήθειας.
17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………..έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης προς το Δήμο Ηρακλείου για την χρήση
του Καταλόγου Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας
18. Άρθρο 3ο : Διάρκεια Έργου
19. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε σαράντα τρείς (43) μήνες, από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 4ο : Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Η εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση, με
απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή
προσφορών. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των τεχνικών
προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω υπηρεσία.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους.
ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016),
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου
του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας
Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
Στον ίδιο φάκελο κατατίθεται η Τεχνική προσφορά και το ποσό που έχει
προϋπολογισθεί στην παρούσα μελέτη.
Άρθρο 5ο : Δικαιολογητικά Κατακύρωσης:
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για
την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να
ανατεθεί η υπηρεσίας, εντός 20 ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του
αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες
πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Υπόχρεοι για την υποβολή είναι:
Τα φυσικά πρόσωπα
Οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε.
Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.).
2. Προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του
υποψήφιου νομικού προσώπου
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στο οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν
συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του
συμμετέχοντος και που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
4. Ασφαλιστική Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση

5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
Άρθρο 6ο: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Για την υλοποίηση της Πράξης θα τηρηθούν τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση
με αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 (ΦΕΚ 449/Β/24-2-2016), «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» καθώς
και τα οριζόμενα στο άρθρο 119 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας» του Ν.
4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). O δικαιούχος
δύναται να κάνει χρήση των εγγεγραμμένων δικαιούχων στον Κατάλογο Παρόχων
Υπηρεσίων Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020.
Άρθρο 7ο: Ανακοίνωση αποτελέσματος.
Μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο
Δήμο Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα 10 δέκα ημερών, από την παραλαβή του
εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος και προσκομίζοντας την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Άρθρο 8ο: Σύμβαση
Η σύμβαση συνάπτεται μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο,
καταρτίζεται από το φορέα και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Συντάσσεται
με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η
υπηρεσία, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα
παραπάνω στοιχεία.
Άρθρο 9ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.

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 καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Άρθρο 10ο: Παρακολούθηση - Παραλαβή της Υπηρεσίας
1. Η επίβλεψη της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία θα οριστεί με Απόφαση του
Αρμόδιου, κατά το Ν.4412/2016 Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής Δήμου
Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής. Μη συμμόρφωσή του οδηγεί σε
λύση της σύμβασης.
2. Οι εργασίες θα παραλαμβάνονται τμηματικά από την Ε.Π.Π.Ε βάσει των κάτωθι:
2.1.Με την υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων Προόδου των Υπηρεσιών του Συμβούλου
οι οποίες θα υποβάλλονται προς την Αναθέτουσα Αρχή, κατά την ολοκλήρωση
του κάθε έτους υλοποίησης με έναρξη των εργασιών την επομένη της ημερομηνίας
υπογραφής του συμφωνητικού ανάθεσης. Στις ετήσιες εκθέσεις προόδου θα
περιέχονται απολογιστικά οι παρασχεθείσες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του
αναδόχου που υλοποιήθηκαν, καθώς και τα παραδοτέα που παραδόθηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους αναφοράς.
2.2.Mε την υποβολή της τελικής απολογιστικής έκθεσης των Υπηρεσιών του
Συμβούλου, η οποία θα υποβληθεί κατά το κλείσιμο του τελευταίου έτους
υλοποίησης και θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών/
παραδοτέων όπως αυτά αποτυπώνονται στις επιμέρους ετήσιες εκθέσεις και
υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της Υπηρεσίας 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 το αποτέλεσμα της υπηρεσίας
που εκτελέστηκε.
5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας
που εκτελέστηκε με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την
έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεστεί αυτοδίκαια.
7. 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 Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει
σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του
αναδόχου
Η πληρωμή του Αναδόχου για την εκτέλεση ανέρχεται στο ποσό των ……………..
ευρώ (……. €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α ή ………………….
(……… €) χωρίς ΦΠΑ.
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 πράξης «………………….. 2014-2020» με Κ.Α. ………………………………. 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 αποδοθεί σε τέσσερις (4) Ετήσιες
Πληρωμές οι οποίες θα προκύψουν βάσει του προϋπολογιζόμενου κόστους των
παραδοτέων που θα περιλαμβάνονται στις εκθέσεις.
Για την καταβολή κάθε δόσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή της αντίστοιχης
ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων (όπως και η τελική απολογιστική έκθεση στην
ολοκλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του αναδόχου) καθώς τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16 που είναι τα εξής:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά την πληρωμή ή του
συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/16.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.
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.

Άρθρο 12ο: Ποινικές ρήτρες
1. Αν ο ανάδοχος παραδώσει – εκτελέσει την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών για την
τεχνική υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Αστικής Αρχής) Δήμου
Ηρακλείου για την υλοποίηση της στρατηγικής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(ΒΑΑ) με τίτλο «Ηράκλειο έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1»
πολιτισμών», με υπαιτιότητα του, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, είναι
δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50%
της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα
2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ
επί της συμβατικής αξίας της σύμβασης.
γ) 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 που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα
στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
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.
Άρθρο 13ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 14ο: Έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις
του έχουν εφαρμογή οι σχετικές παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Ο φορέας
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές
συνέπειες σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 .
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Αστικού Κώδικα.

Η Συντάξασα

ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΘΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ηράκλειο, 02-04-2018
Ο Διευθυντής

ΜΟΧΙΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

