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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΡΕΘΥΜΝΟ , 10 / 05 / 2014 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

 

 

 
 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
(Π.∆. 28/80) 

 

«Προσβάσιμες ΠόλειςΣυμβουλευτικές Υπηρεσίες για διαχείριση και 

συντονισμό έργου»  

του Προγράμματος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας  

«Ελλάδα – Κύπρος» 2007-2013 

 

Προϋπολογισμού: 8.400,00 σε ευρώ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Σύντομη Περιγραφή: 

 

Ο ∆ήμος Αγίας Νάπας, εκ μέρους της κυπριακής πλευράς, και ο ∆ήμος Ρεθύμνου με 

την Ε.Σ.Α.μεΑ. εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, υπέβαλαν την πρόταση Έργου «Αγία Νάπα 

- Ρέθυμνο. Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις», η οποία αφορά την ανάπτυξη υποδομών και 

γενικότερα συνθηκών προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε χώρους και υπηρεσίες. Οι 

προτεινόμενες δράσεις στοχεύουν στη βελτίωση της καθολικής προσβασιμότητας, με στόχο 

τη βελτίωση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος των 

∆ήμων και ως εκ τούτου της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων. Ειδικότερα, η 

Πράξημπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, στη βελτίωση της 

επικοινωνίας, στη διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης, στη γόνιμη απορρόφηση 

διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όχι 

μόνο των ατόμων με αναπηρία, αλλά και του γενικότερου συνόλου. Επιπρόσθετα,η 

υλοποίηση της Πράξης, θα αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο προώθησης και προβολής της 

πολιτισμικής κληρονομιάς των δυο πόλεων στη μεγάλη ομάδα των τουριστών με αναπηρία, η 

οποία λόγω απουσίας κατάλληλων υποδομών, είναι μέχρι τώρα πολύ δύσκολο να 

προσεγγιστεί. Η προσέλκυση ενός στοχευμένου κοινού, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, σε 

αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρουςθα συμβάλει στην οικονομικήανάπτυξη των δύο 

νησιών, καθώς με την περαιτέρω αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων θα δημιουργηθούν 

ανάγκες για αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο του τουρισμού.Τέλος, ένας από τους 

βασικούς στόχους της Πράξης είναι η αξιοποίηση ενός προσβάσιμου διαδικτυακού τόπου, 

όπου οι επισκέπτες θα μπορούν, καταρχήν, να συλλέξουν πληροφορίες για χώρους 

πολιτισμικού ενδιαφέροντος, την περιοχή γενικότερα και να ενημερωθούν για τους 

πλησιέστερους τουριστικούς προορισμούς. 

 

Συγκεκριμένα, στον ∆ήμο Ρεθύμνης θα υλοποιηθούν τεχνικά έργα προσβασιμότητας 

Α.Μ.Ε.Α στο φρούριο Φορτέτζας, στην ∆ημοτική Πινακοθήκη Κανακάκη, στο Γενικό 

Νοσοκομείο Ρεθύμνης και σε 5 επιλεγμένα σημεία σε παραλίες. Ακολούθως θα γίνει 

προσπάθεια προώθησης της καθολικής προσβασιμότητας. Τέτοιες δράσεις είναι, η κοινή 

έκδοση τουριστικού οδηγού, τόσο σε συμβατική μορφή, όσο και σε μορφή braille, όπου θα 

αναφέρεται το ιστορικό των δύο πόλεων και πληροφορίες για προσβασιμότητα σε χώρους και 
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υπηρεσίες, η κοινή παραγωγή DVD και κοινή δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας. 

 

Στόχοι της Παρεχόμενης Υπηρεσίας: 

Στόχος της προτεινόμενης παροχής υπηρεσιών είναι η διαχείριση και συντονισμός του 

έργου: «Αγία Νάπα – Ρέθυμνο Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις». Βασικός σκοπός είναι η 

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για τη διαχείριση και το συντονισμό του 

έργου, όπως αυτές απορρέουν από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του ∆ήμου ως Εταίρου 

του έργου.  

Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος: 

 Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Υπεύθυνο του έργου και μεριμνά  για 

την παρακολούθηση, πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου στην χώρα του 

και για την επικοινωνία με τους υπεργολάβους, μελετητές, όργανα και 

οργανωτικά σχήματα του Έργου.  

 Παρακολουθεί, συντονίζει, οργανώνει και μεριμνά για την υλοποίηση των  

προγραμματισμένων δράσεων του Έργου, ως προς το περιεχόμενο, το 

χρονοδιάγραμμα, τα στελέχη που εμπλέκονται, τα κρίσιμα σημεία υλοποίησης, 

τις πιθανές δυσκολίες, τη συμβολή εργασιών και συντελεστών στην επίτευξη 

στόχων, τα αποτελέσματα και τις υποχρεώσεις / δεσμεύσεις ως προς τις 

αρμόδιες Αρχές. 

 Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και την υποβολή των απαιτούμενων 

εγγράφων προς τον Επικεφαλής Εταίρο, ή την τροποποίηση του Έργου,  

 Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων και επιβλέπει την 

οργάνωση και ενημέρωση του «Φακέλου Έργου» που τηρείται στη δομή του 

Επικεφαλής Εταίρου. 

 

Κύριος στόχος είναι η άρτια και ομαλή υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τον οδηγό 

υλοποίησης των Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 

«Ελλάδα – Κύπρος» 2007-2013 καθώς επίσης και η προς όφελος του πολίτη και των δημοτών 

ομαλή και άρτια υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων. 

 

Λοιπά θέματα: 

α) Η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών ως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφεται 

είναι 6 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου 

και του ανάδοχου φορέα. 
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β) Οι επιμέρους δαπάνες αφορούν κυρίως τη διάθεση προσωπικού (1ατόμου) ή 

εξωτερικών συνεργατών από την πλευρά του αναδόχου για το χρονικό διάστημα των 

6μηνών, καθώς επίσης και τα τυχόν λειτουργικά τους έξοδα και έξοδα αγοράς τεχνογνωσίας. 

 

Μεθοδολογία: 

Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ∆ήμου και τα μέλη της ομάδας έργου από 

πλευράς της ∆ημοτικής αρχής, τα στελέχη του ανάδοχου είναι αρμόδια για την σύνταξη των 

περιοδικών εκθέσεων προόδου και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για την 

πορεία υλοποίησης του έργου και τα ενδεχόμενα προβλήματα που ανακύπτουν ή είναι πιθανό 

να ανακύψουν κατά την υλοποίηση του έργου, ενώ μετά από διαβούλευση με τις υπηρεσίες 

του ∆ήμο τα στελέχη του ανάδοχου μπορούν να προβούν στις αντίστοιχες ενέργειες. 

Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων 

προόδου και την αποστολή τους προς τον επικεφαλής εταίρο του προγράμματος. 

 

Ενδεικτική δαπάνη: 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 

(8.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και η χρηματοδότηση θα γίνει από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από κρατική συμμετοχή.   

 

Ρέθυμνο,10/05/2014 

Ο Συντάξας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ρέθυμνο10/05/2014 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(Π.∆. 28/80) 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1 

Παροχής Συμβουλευτικών 

υπηρεσιών για διαχείριση 

και συντονισμό του έργου: 

«Αγία Νάπα- Ρέθυμνο 

Καθολικά Προσβάσιμες 

Πόλεις» του Προγράμματος 

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 

«Ελλάδα – Κύπρος» 2007-

2013 

1 6.829,27 € 6.829,27 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6.829,27 €

ΦΠΑ 23% 1.570,23 €

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 8.400,00€

 

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις 

τρέχουσες τιμές αγοράς. 

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι εννέα 

ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (6.829,27 €) πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι χίλια πεντακόσια 

εβδομήντα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (1.570,23 €) δηλαδή συνολικά Οχτώ χιλιάδες 

τετρακόσια ευρώ (8.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Ρέθυμνο,10/05/2014 

Ο Συντάξας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ρέθυμνο 10/05/2014 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                              

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(Π.∆. 28/80) 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Συγγραφής 

Με την παρούσα προβλέπεται η ανάθεση της παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών 

«∆ιαχείριση και συντονισμός του έργου: «Αγία Νάπα – Ρέθυμνο Καθολικά Προσβάσιμες 

Πόλεις» του Προγράμματος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» 2007 – 2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις  

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με: 

α) Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980, του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010 όπως 

ισχύουν σήμερα. 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά 

χρηματικάόρια. 

δ)Την υπ’ αριθμό 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του 

ΥπουργούΟικονομικών. 

ε) Το υπ. αριθμ. 58289/12-10-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.∆.   

στ)Την ΥΠΑΣΥ∆ με αριθμό 14023/ΕΥΘΥ 521/12-04-2010, που αφορά την ∆ιαχείριση 

Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

ζ) Την τροποποίηση της ΥΠΑΣΥ∆ με αριθμό 14023/ΕΥΘΥ 521/12-04-2010 (ΦΕΚ 

2285/13-10-2011 τεύχος Β). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συμβατικά Τεύχη 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
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α. Το τιμολόγιο μελέτης  

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η παρούσα εργασία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 

μέχρι την 28/01/2015 την ημερομηνία, δηλαδή, λήξηςτου έργου «Αγία Νάπα- Ρέθυμνο 

Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις» του Προγράμματος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – 

Κύπρος» 2007-2013 και αφού έχουν εκπληρωθεί πλήρως οι υποχρεώσεις του Αναδόχου 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Σύμβαση  

Ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας,μετά την κατά νόμο έγκριση του 

αποτελέσματος,υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των 

πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερώννα υπογράψει την 

σύμβαση  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.∆. 28/80. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Οι υπηρεσίες του συμβούλου για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου 

απορρέουν από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του ∆ήμου ως Εταίρου του έργου και 

αναλύονται ως εξής: 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην εκτέλεση των συγκεκριμένων ενεργειών 

του έργου που αναφέρονται στην εγκεκριμένη έντυπη αίτηση 

 Υποστήριξη στην έγκαιρη παροχή πληροφοριών και δεδομένων προς τον 

Επικεφαλής Εταίρο, τα οποία είναι αναγκαία  για τον συντονισμό και την 

παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την εκπλήρωση των καθηκόντων 

του όσον αφορά την υποβολή αναφορών προς την ∆ιαχειριστική Αρχή 

 Υποστήριξη στην έγκαιρη υποβολή δαπανών προς επαλήθευση στους ορισθέντες 

Εξακριβωτές κατά προτίμηση σε μηνιαία βάση. Οι επαληθευμένες δαπάνες πρέπει 

να υποβάλλονται στον Επικεφαλής Εταίρο εγκαίρως και εντός 10 ημερών από τη 

λήξη της εκάστοτε περιόδου αναφοράς για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών 

υποβολής αναφορών προόδου και απόδοσης των δαπανών 
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 Υποστήριξη στην ενημέρωση του Επικεφαλής Εταίρου σχετικά με τους 

παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την υλοποίηση του έργου 

σύμφωνα με το σχέδιο δράσης 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον ∆ήμο ο οποίος φέρει την ευθύνη ως 

Εταίρος για την επιστροφή στον Επικεφαλής Εταίρο τυχόν χρημάτων της 

συνεισφοράς του ΕΤΠΑ τα οποία έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως σε σχέση με τη 

συμμετοχή τους στο έργο 

 Υποστήριξη στη λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων που θα επιτρέψουν στον 

Επικεφαλής Εταίρο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές ορίζονται στη 

Σύμβαση Χρηματοδότησης. 

 

Πέραν των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον 

Υπεύθυνο του έργου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, πιστοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου στην χώρα του και για την επικοινωνία με τους υπεργολάβους, 

μελετητές, όργανα και οργανωτικά σχήματα του Έργου. Παρακολουθεί και συντονίζει τις 

προγραμματισμένες δράσεις του Έργου, ως προς το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα, τα 

στελέχη που εμπλέκονται, τα κρίσιμα σημεία υλοποίησης, τις πιθανές δυσκολίες, τη συμβολή 

εργασιών και συντελεστών στην επίτευξη στόχων, τα αποτελέσματα και τις υποχρεώσεις/ 

δεσμεύσεις ως προς τις αρμόδιες Αρχές. Είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και την υποβολή 

των απαιτούμενων εγγράφων προς τον Επικεφαλής Εταίρο, ή την τροποποίηση του Έργου, 

για την σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων και επιβλέπει την οργάνωση και ενημέρωση του 

«Φακέλου Έργου» που τηρείται στη δομή του Επικεφαλής Εταίρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ανωτέρα βία 

 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 

είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 

γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 

του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 

εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
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προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα 

που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα 

προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα που υποχρεούται ο ανάδοχος να υποβάλλει πρέπει να διασφαλίζουν ότι 

εκτελέστηκαν κάθε φορά, από πλευράς ∆ήμου Ρεθύμνου ως εταίρο, όλες οι προβλεπόμενες 

ενέργειες που προκύπτουν μέσα από τη Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας. Για το λόγο αυτό, 

ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 

 Για την παρακολούθηση της ροής εγγράφων, δεδομένων, δαπανών και 

πληροφοριών που αφορούν το ∆ήμο Ρεθύμνου για το συγκεκριμένο έργο, ώστε 

να παρέχονται έγκαιρα και έγκυρα στους υπόλοιπους Εταίρους 

 Για την υποστήριξη και συντονισμό στη συλλογή και επεξεργασία όλων των 

επιμέρους στοιχείων παρακολούθησης του έργου 

 Για την αναλυτική περιγραφή, ενημέρωση και καταγραφή των εκτελούμενων 

ενεργειών του ∆ήμου Ρεθύμνου 

 Για την εξασφάλιση ότι τηρούνται όλα τα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα από 

πλευράς ∆ήμου Ρεθύμνου 

 Για τον έλεγχο όλων των συντελεστών, στελεχών και διαδικασιών που 

εμπλέκονται στο έργο. 

 Την ανάπτυξη στρατηγικής, σχεδιασμού και προτάσεων στον εταίρο για την 

αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου  

 

Τα παραπάνω, μαζί με τα Παραδοτέα που θα έχουν παραδοθεί από τα 

προαναφερθέντα στάδια, θα συνοψίζονται σε Μηνιαίες Αναφορές Εργασιών, που θα 

παραδίνονται από τον ανάδοχο 5 εργάσιμες ημέρες μετά το πέρας κάθε μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

Τα παραδοτέα της πράξης είναι οι υπηρεσίες διαχείρισης και συντονισμού του έργου 

«Αγία Νάπα – Ρέθυμνο Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις»: 

1. Αναφορές δαπανών, υλικό τεκμηρίωσης υποέργων, τεύχη προδιαγραφών 

προμηθειών και υπηρεσιών, τεύχη δημοπράτησης, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, 

πίνακες καταγραφής πληρότητας – ωριμότητας έργων. 
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2. Τεχνικά ∆ελτία, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, 

φάκελοι προτάσεων. 

3. ∆ημοσίευση διαγωνισμών, προεγκρίσεις δημοπράτησης – συμβασιοποίησης 

έργων, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, σχέδια 

συμβάσεων. 

4. ∆ελτία παρακολούθησης, δελτία δαπανών, διενέργεια ελέγχων, φάκελοι 

υποέργων, τεχνικές συναντήσεις, συσκέψεις και συνεργασίες με στελέχη του 

∆ήμου και των ∆ιαχειριστικών Αρχών. 

 

Οι παραπάνω εργασίες θα κωδικοποιηθούν ως εξής: 

Παραδοτέο Α’: Αναγνωριστική Έκθεση – Καταγραφή & Αξιολόγηση ∆εδομένων. 

Παραδοτέο Β’: ∆ύο (2) Τριμηνιαίες Αναφορές Προόδου Εργασιών όπου θα 

κωδικοποιούνται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες διαχείρισης και συντονισμού του έργου «Αγία 

Νάπα – Ρέθυμνο Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις»για κάθε εξάμηνο αναφοράς. 

Παραδοτέο Γ’: Μία (1) Απολογιστική Έκθεση που αφορά στον απολογισμό του 

συνόλου των παραδοτέων της προτεινόμενης πράξης. 

 

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή προς την 

Αναθέτουσα Αρχή σε τριμηνιαία  βάση με τη μορφή Αναφορών Προόδου και θα περιγράφουν 

αναλυτικά την πρόοδο και την εξέλιξη των υλοποιούμενων ενεργειών του ∆ήμου Ρεθύμνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Τρόπος πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε οχτώ 

χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (8.400,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Στο ποσό της 

αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 

υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής 

υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα με την υποβολή των αντίστοιχων παραδοτέων ως 

ακολούθως: 

 

 Με την παράδοση του παραδοτέου:«Αναγνωριστική Έκθεση – Καταγραφή 

& Αξιολόγηση ∆εδομένων» θα καταβληθεί στον Ανάδοχο το ποσό των δύο 
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χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

23% 

 Με την παράδοση των Παραδοτέων«2 πρώτες Τριμηνιαίες αναφορές 

Προόδου» μετά την υπογραφή της σύμβασης θα καταβληθεί στον Ανάδοχο 

το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (3.700,00€) συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23% 

 Με την παράδοση του Παραδοτέου: Τρίτη τριμηνιαία αναφορά προόδου 

«Απολογιστική Έκθεση» και την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

θα καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό στον Ανάδοχο μέχρι την συνολική 

εξόφλησή του. 

 

Περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής του Αναδόχου θα συμπεριληφθούν 

στην Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως 

τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή 

τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ανάδοχο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Ρέθυμνο,10/05/2014 

Ο Συντάξας 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ρέθυμνο 10/05/2014 


