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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Έδεσσα, 06/08/2019
Αρ. Πρωτ.: 15438
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δημόσια

Σύμβαση

«Προμήθειας

Αυτοματοποιημένου

Συστήματος

Κοινόχρηστων

Ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Στην Έδεσσα, σήμερα 06/08/2019, ήμερα Τρίτη, οι υπογράφοντες, την παρούσα, αφενός ο
Δήμος , ως αναθέτουσα αρχή, που εδρεύει στην Έδεσσα, Ταχ. Δ/νση. Πλ. Αιγών 1 με
Α.Φ.Μ. 998721868 και Δ.Ο.Υ Έδεσσας, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.
Δημήτριο Γιάννου και αφετέρου η εταιρεία CYCLOPOLIS ΙΚΕ – Συστήματα κοινοχρήστων
ποδηλάτων» που εδρεύει στην
Βελικοπούλου,

Αθήνα, στην συμβολή των οδών Ιφιγενείας 81 &

Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 2108144572, φαξ 2108144579, με Α.Φ.Μ.

800362781 & Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χαράλαμπο
Σιακαντάρη, που θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», σύμφωνα με το Καταστατικό της
εταιρείας και με το από 02/08/2017 Πρακτικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης,
συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την υπ’

αριθμ.

πρωτ. 4789/4-9-2018

Απόφαση Ένταξης

της

πράξης

«Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Έδεσσας» με κωδικό MIS
5030656 στο ΕΠ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αστική
κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Έδεσσας»
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2. Την

υπ’

αριθμ.

273/2018

Απόφαση

Δημοτικού

Συμβουλίου,

αποδοχής

χρηματοδότησης και όρων ένταξης της πράξης «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ».
3.

Την με Αριθμ. Πρωτ. 723/01-02-2019 , Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «Αυτοματοποιημένο Σύστημα
Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Έδεσσας»

4. Την υπ’ αριθμ. 3253/2019 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
5. Την υπ’ αριθμ.47/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας (ΑΔΑ:
ΨΠΟΨΩΡΠ-Ζ9Ο) με θέμα «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων
δημοπράτησης, συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια
«Προμήθεια αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου
Έδεσσας»
6. Την υπ’ αριθμ. 112/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας,
με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό δημοπρασίας της «Προμήθειας
αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας».
7. Την υπ’ αριθμ. 128/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας,
με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπρασίας (Αποσφράγιση – αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών)

για την ανάδειξη

προσωρινού

αναδόχου

της

«Προμήθειας αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου
Έδεσσας»
8. Την υπ’ αριθμ. 147/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας,
με την οποία εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού της «Προμήθειας αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων
Ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας».
9. Την με Αριθμ. Πρωτ. 4228/15-7-2019, Ε.Δ.Α. Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή της σύμβασης της πράξης
«Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας»
10. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του
έργου.
αναθέτει στο δεύτερο, την προμήθεια «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων
Ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας», έναντι του συνολικού ποσού ενενήντα τριών χιλιάδων
διακοσίων ενενήντα ΕΥΡΩ (93.290,00€) πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικής αξίας εκατόν δέκα
πέντε χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα εννέα Ευρώ και εξήντα Λεπτά (115.679,60 €)
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την κατατεθειμένη προσφορά του
αναδόχου και τους παρακάτω αναφερόμενους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΤΙΜΗ
Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η προμήθεια «Αυτοματοποιημένο
Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας» σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί (βάσει της προσφοράς του αναδόχου). Η προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τη
τεχνική προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με την οικονομική του προσφορά και την
αριθμ. 3696/4-3-2019 διακήρυξη.

Α/Α

Περιγραφή Εργασίας

1 Εξοπλισμός
1.1 Ποδήλατα
Σταθμοί με δυνατότητα
1.2
εγγραφής
Σταθμοί χωρίς
1.3
δυνατότητα εγγραφής
Συσκευές εγγραφής
1.4
καρτών
1.5 Συνδρομητικές Κάρτες
Θεματικές Πινακίδες
1.6 προσανατολισμού με
βάσεις στήριξης
2 Λογισμικό
2.1 Λογισμικό Διαχείρισης
Εφαρμογή διεπαφής
2.2 τελικών χρηστών –
Ιστοσελίδα Internet
2.3 Εφαρμογή POS
3
3.1

Εικαστική Προσαρμογή
Συστήματος
Εικαστικός Σχεδιασμός
και εφαρμογή
ταυτότητας Συστήματος

Ηλεκτρολογική
4 εγκατάσταση &
συνδέσεις
4.1 Πίλλαρ δύο

Μ.Μ.

Ποσό
τητα

Τιμή
Μονάδας

Μερική
Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

Ολική
Δαπάνη με
ΦΠΑ

τμχ

24

385,00 €

9.240,00 €

11.457,60 €

τμχ

1

16.300,00 €

16.300,00 €

20.212,00 €

τμχ

3

13.000,00 €

39.000,00 €

48.360,00 €

τμχ

2

175,00 €

350,00 €

434,00 €

τμχ

500

3,50 €

1.750,00 €

2.170,00 €

τμχ

4

385,00 €

1.540,00 €

1.909,60 €

Άθροισμα εξοπλισμός

68.180,00 €

84.543,20 €

αποκοπή

1

8.650,00 €

8.650,00 €

10.276,00 €

αποκοπή

1

6.250,00 €

6.250,00 €

7.750,00 €

αποκοπή

1

2.200,00 €

2.200,00 €

2.728,00 €

Άθροισμα Λογισμικό

17.100,00 €

21.204,00 €

5.900,00 €

5.900,00 €

7.316,00 €

Άθροισμα Εικαστική Προσαρμογή

5.900,00 €

7.136,00 €

770,00 €

954,80 €

αποκοπή

τμχ

1

1

770,00 €
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4.2

αναχωρήσεων
Πλήρης ηλεκτρολογική
τμχ
4
335,00 €
εγκατάσταση
Άθροισμα Ηλεκτρολογική εγκατάσταση & συνδέσεις

1.340,00 €

1.661,60 €

2.110,00 €

2.616,40 €

ΣΥΝΟΛΟ

93.290,00 €

ΦΠΑ 24%

22.389,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

115.679,60 €

115.679,60 €

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 είδη, θα παραδίδονται στο χώρο εγκατάστασής τους που θα
υποδεικνύεται κάθε φορά κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.
Η παράδοση του αντικειμένου της προμήθειας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο
μέχρι τις 06/02/2020 (σε προθεσμία έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης).
Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
Το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα σχετικά θα παραδίδεται από τον
Προμηθευτή στο Τμήμα Προμηθειών στο Δημαρχείο Έδεσσας (Πλ. Αιγών 1).
Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των
υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών
για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια (Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί
εγκαίρως τα υλικά και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι
συνεπής στις υποχρεώσεις του.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 και 207 του Ν 4412/16
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής.
1.Όλες οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
4

19SYMV005401903 2019-08-06
2.Κατά την εξόφληση, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει :
α) Τιμολόγιο πώλησης υπέρ της Υπηρεσίας.
β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
γ) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
δ) Λοιπά, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
3.Κατά τις πληρωμές θα παρακρατείται από τον Ανάδοχο:
α . 0,02% υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ,
και παρακρατείται από κάθε πληρωμή (αρ.36 παρ.6 ν.4412/16).
β. 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (αρ.347 Ν.4412/16) επί της
αξίας της σύμβασης, προ φόρων και κρατήσεων, και παρακρατείται από κάθε πληρωμή
(αρ.350 παρ.3 Ν.4412/16)
γ. 0,07% (αρ.375 Ν.4412/16) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ,
η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ αυτού),
επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος και
δ. 4% φόρος εισοδήματος ( άρθρο 64 παρ 2 Ν. 4172/2013)
Η παραπάνω πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή:
1.του πρακτικού οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής των προμηθειών.
2.του τιμολογίου Πώλησης από τον Ανάδοχο.
3. εξοφλητικής απόδειξης του αναδόχου αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
<<Εξοφλήθηκε>>
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού
έτους 2019, και συγκεκριμένα υπάρχει η με αριθμ. πρωτ 3253/2019 απόφαση δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων
Έδεσσας», με Κ.Α. 02.61.7135.020 στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2019
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
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Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος
και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της προμήθειας, καθώς και η πιστοποίηση της
ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή
Παραλαβής, που έχει ορισθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή
κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα
αναφερόμενα στη σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 «παραλαβή υλικών «και 209
«χρόνος παραλαβής υλικών »του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες
και τις υποδείξεις του Δήμου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
3. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί
από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν
παρεπόμενες υποχρεώσεις.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και
κάθε τρίτο, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση του Δήμου.
5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια
των υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
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6. Για την γρήγορη διεκπεραίωση των ζητημάτων που τυχόν προκύψουν, ο Ανάδοχος ορίζει
ως εκπρόσωπο του τον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ, προκειμένου να προβαίνει σε σχετική
επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της Αρμόδιας Υπηρεσίας για την οποία γίνεται αυτή η
προμήθεια.
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 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, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς
την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση του Δήμου, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16 και μόνο μετά την σύμφωνη γνώμη
της Ε.Υ.Δ. ΕΠ Π.Κ.Μ..
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της, ήτοι από 06/08/2019 και
μέχρι την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 06/02/2020.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16,
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
4. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο
των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία, κάθε διαφορά που θα
προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την
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εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα
στο Νομό Πέλλας αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα
κατατέθηκε στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, το δε άλλο
επιδόθηκε στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».
Ακολούθως ο ανάδοχος κατέθεσε την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης και
πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 4.664,50€
(ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ) η οποία εκδόθηκε υπέρ του
Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:
Α/
Α

ΠΟΣΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ /
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ

783391/23-7-2019

ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΗΣ
(σε Ευρώ)
CYCLOPOLIS IKE -

1

ΣΥΝΟΛΟ

Συστήματα
κοινοχρήστων
ποδηλάτων

4.664,50 €

4.664,50 €

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της
σχετικής Διακήρυξης.
Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας ο ανάδοχος θα
προσκομίσει εγγύηση καλής λειτουργίας, διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους από την
ημερομηνία παραλαβής το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 1.865,80 € (ποσοστό 2% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ)
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης
λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει
οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές
και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη
λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται
στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του
αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή
μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της
παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας,
όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης, το ΠΔΕ
και η συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω
συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο
Ανάδοχος, δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας
και ένα (1) αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

O ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ CYCLOPOLIS IKE
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ
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