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1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παρούσσα τεχνική σ εσκθεσή  αφορασ τή ν προσσκλή σή  εκδή σλωσή ς ενδιαφεσροντος

για τή ν ύπή ρεσισα υΣύντή σρή σή  και Λειτούργισας Σύστή σματος Σταθμωσν Αύτοσματή ς
Διασθεσή ς Ποδή λαστων Δή σμού Χανισων». Αντικεισμενο τή ς ύπή ρεσισας εισναι οι πασσή ς

φύσσεως  ύπή ρεσισες  πού  απαιτούσνται  για  τή ν  ορθή σ,  χρή στική σ και  ασφαλή σ
λειτούργισα  τού  υΣύστή σματος  Αύτοσματή ς  Διασθεσή ς  Ποδή λαστων»,  οσπως  αύτεσς

περιεσχονται στο παροσν τεύσχος.  

Το σύσστή μα αύτοσματή ς διασθεσή ς ποδή λαστων περιλαμβασνει:

1. Ειδικούσς  σταθμούσς  διασθεσή ς  ποδή λαστων  οσπού  γισνεται  ή  εγγραφή σ τού
χρή σστή  ως σύνδρομή τή σ και  ή  ταύτοποισή σή σ τού.  Μεσσω τού σύστή σματος

παρεσχεται  ή  δύνατοστή τα  ασμεσή ς  εγγραφή σς  στον  σταθμοσ,  με  χρή σσή 
πιστωτική σς κασρτας, ενωσ επισσή ς παρεσχονται και εναλλακτικεσς δύνατοστή τες

εγγραφή σς.  Στον  σταθμο σ βρισσκονται  κλειδωμεσνα  τα  ποδή σλατα  και
παρεσχεται  ή  τεχνολογική σ ύποδομή σ πού  επιτρεσπει  τή ν  ταύτοποισή σή  τού

χρή σστή  με σκοποσ τή  χρή σσή  τού σύστή σματος. Ο σταθμοσς περιλαμβασνει τις
θεσσεις κλειδωσματος των ποδή λαστων, καθωσς και ειδική σ οθοσνή  πού παρεσχει

πλή ροφορισες για το σύσστή μα (διαθεσιμοστή τα ποδή λαστων, θεσσεις σταθμωσν,
χασρτή  τή ς  ποσλή ς  κ.α.).  Στή ν  παρούσσα  φασσή  το  σύσστή μα  περιλαμβασνει

τεσσσερις σταθμούσς με 70 θεσσεις κλειδωσματος σύνολικασ,  κατα σ μή σκος τή ς
παραλιακή σς ζωσνή ς τή ς ποσλή ς και σύγκεκριμεσνα: α) στή ν πλατεισα Τασλω, β)

στή ν Πλατεισα  Κατεχασκή  γ) στή ν Πλατεισα  Δεύκαλισωνος,  δ)  στή ν πλατεισα
Ταξ. Μαρκοπούσλού. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

2. Ειδικα σ σχεδιασμεσνα  ποδή σλατα,  τα  οποισα  εσχούν  ειδικα σ χαρακτή ριστικασ,
εισναι  ιδιαιστερα  ανθεκτικα σ και  εμφανωσς  αναγνωρισσιμα.  Παρεσχούν  τή 

δύνατοστή τα διαφή σμισή ς και εισναι σε γραφιστική σ αρμονισα με τον σταθμοσ.
Στή ν  παρούσσα  φασσή  το  σύσστή μα  θα  διαθεστει  60  ποδή σλατα  και  10

εφεδρικασ.
3. Το λογισμικοσ πού απαιτεισται για τή  λειτούργισα τού εισναι διαθεσσιμο μεσσω

Διαδικτύσού και διαθεστει διεπαφή σ για επικοινωνισα τοσσο με τον χρή σστή  οσσο
και με τον διαχειριστή σ τού (αναφορεσς βλαβωσν, εξαγωγή σ αναφορωσν).

Το σύσνολο τού εξοπλισμούσ και λογισμικούσ τού Έργού, καλύσπτεται αποσ εγγύσή σή 
καλή σς λειτούργισας για δύσο (2) τούλασχιστον εστή  αποσ τή ν οριστική σ παραλαβή σ, ή 

οποισα  εσγινε  στις  30/7/2015  (Αρ.Πρωτ.  46809/30-7-2015)  και  ή  προμή σθεια-
εγκατασστασή σ τού εσχει ολοκλή ρωθεισ αποσ τή ν υAMCO AΗ  ». Η εν λοσγω εταιρεισα

στα πλαισσια ολοκλή σρωσή ς τή ς σύμβατική σς τή ς ύποχρεσωσή ς κατασ τή ν ύπ αριθμ
52950/2-7-2014(ΑΔΑΜ:  14SYMV002159026-2014-07-10)  κατεσθεσε  τή ν  ύπ 

αριθμ.  1680271/7-9-2015  εγγύή τική σ επιστολή σ καλή σς  λειτούργισας  με  κασλύψή 
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τού σύστή σματος αύτοσματή ς διασθεσή ς ποδή λαστων (και των ποδή λαστων) εσως και

τις 30/7/2017.

Επιπροσθεστως: 

 Τα ποδή σλατα σύνοδεύσονται απο σ εγγύσή σή  καλή σς  λειτούργισας πού καλύσπτει

αστοχισα ύλικωσν, διασρκειας πεσντε (5) ετωσν για τον σκελετοσ και δύσο (2) εστή 
για τα ανταλλακτικασ αποσ τή ν ή μερομή νισα παρασδοσή ς. 

 Ο σκελετοσς  των ποδή λαστων διαθεστει  εγγύσή σή  αντισκωριακή σς  προστασισας

πεσντε (5) ετωσν. 

 Τα ή λεκτρονικασ μεσρή  των σταθμωσν μισσθωσή ς  σύνοδεύσονται αποσ εγγύσή σή 
καλή σς λειτούργισας διασρκειας δύσο (2) ετωσν. 

 Οι θεσσεις κλειδωσματος των ποδή λαστων και οσλες οι μεταλλικεσς κατασκεύεσς

θα σύνοδεύσονται αποσ αντισκωριακή σ εγγύσή σή  πεσντε (5) ετωσν.

Ο κασθε σταθμοσς αύτοσματή ς διασθεσή ς ποδή λαστων περιλαμβασνει τή  δύνατοστή τα

χρή σσή ς πιστωτική σς κασρτας προκειμεσνού για τή ν απελεύθεσρωσή  τού ποδή λαστού,
καθωσς και δανεισμοσ τού ποδή λαστού με κασρτα μεσλούς χρή σστή .  

Εικόνα: ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι ύπή ρεσισες πού προβλεσπονται για τή  σύντή σρή σή  και λειτούργισα των σταθμωσν

αύτοσματή ς διασθεσή ς ποδή λαστων περιεσχονται στον παρακαστω πισνακα:

Αντικείμενο Περιγραφή 
Υπ.1 Ανακατανομή σ των ποδή λαστων μεταξύσ των Σταθμωσν
Υπ.2 Σύντή σρή σή , Επισκεύή σ και Αντικατασστασή  αναλωσισμων ποδή λαστων 
Υπ.3 Τή λεφωνική σ Υποστή σριξή  Χρή στωσν
Υπ.4 Υπή ρεσισα Προετοιμασισας και Διασύσνδεσή ς Δή σμού Χανισων με 

διατραπεζικασ σύστή σματα ή λεκτρονικωσν σύναλλαγωσν
Υπ.5 Υπή ρεσισα ενή μεσρωσή ς τή ς Αναθεστούσας Αρχή σς για τις ύπή ρεσισες 

σύντή σρή σή ς ποδή λαστων & σταθμωσν διασθεσή ς  
Υπ.6. Ασφασλισή  Ποδή λαστων 

Υπ.1: «Ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των Σταθμών»

Ο  ανασδοχος  εισναι  ύπεύσθύνος  για  τή ν  παρακολούσθή σή  τή ς  πλή ροστή τας  των

σταθμωσν με στοσχο τή  διαρκή σ διαθεσιμοστή τα ποδή λαστων σε κασθε σταθμο σ και
αναλαμβασνει τή  μεταφορασ των ποδή λαστων μεταξύσ σταθμωσν οσταν και οσσο σύχνασ

εισναι αύτοσ αναγκαισο.

Θεωρούσμε οστι ο φοσρτος χρή σσή ς τού σύστή σματος εισναι αδύσνατο να προβλεφθεισ

με  ακρισβεια1.  Ο  προμή θεύτή σς  πρεσπει  να  λασβει  ύποσψή  οστι  κατα σ τούς
καλοκαιρινούσς μή σνες τα Χανιασ ύποδεσχονται δεκασδες χιλιασδες τούρισστες, οποστε

αναμεσνεται και αύσξή σή  στή  ζή στή σή  τού σύστή σματος. Επισσή ς, εισναι σή μαντικοσ να
λαμβασνεται  ύποσψή  τοσσο  ή  κισνή σή  των δή μοτωσν  απο σ και  προς  το  κεσντρο  σε

διαφορετικεσς  ωσρες τή ς ή μεσρας,  αλλα σ και ή  ασφιξή  των κρούαζιεροσπλοιων πού
ενδεσχεται να απαιτει σ μεγαλύστερο αριθμοσ ποδή λαστων σε ορισμεσνούς σταθμούσς

και σύγκεκριμεσνες ωσρες.

Ο  προμή θεύτή σς  πρεσπει  να  διασφαλισσει  τή ν  υισορροπισα»  τού  σύστή σματος,

δή λαδή σ μισα  ικανή σ αναλογισα  μεταξύ σ διαθεσσιμων  ποδή λαστων  και  ελεύσθερων
θεσσεων στασθμεύσή ς ανασ σταθμοσ.  Όταν το σύσστή μα εκκινει σ τή  λειτούργισα τού

κασθε πρωισ στις 9πμ, ή  αναλογισα ανασ σταθμοσ θα εισναι σε ποσοστοσ 75% (δή λ. σε
σταθμο σ 24  θεσσεων  οι  ελεύσθερες  θεσσεις  θα  εισναι  το  πολύ σ 6).  Ως  κατασστασή 

υανισορροπισας»  τού  σύστή σματος  ορισζεται  ή  κατα σ 80%  μεταβολή σ τή ς
προαναφερθεισσας  αναλογισας  (δή λ.  σε  σταθμο σ 24 θεσσεων θα λιγοστερα απο σ 3

ποδή σλατα ή σ λιγοστερες αποσ 2 ελεύσθερες θεσσεις στασθμεύσή ς).

1 Δή μοσιεύσσεις για αντισστοιχα εσργα στο εξωτερικοσ αναφεσρούν σαν μεσγιστο βαθμοσ χρή σσή ς ανασ
ποδή σλατο τις περισπού 10 φορεσς ανασ ή μεσρα κατασ μεσσον οσρο.
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Ο ανασδοχος θα πρεσπει να διαθεστει τούς απαραιστή τούς ποσρούς (ανθρωσπινούς και

ύλικούσς, καθωσς και χωσρούς) εστσι ωσστε ή  ανακατανομή σ των ποδή λαστων μεταξύσ
σταθμωσν να γισνεται οσποτε και οσσες φορεσς αύτο σ χρειαστει σ ωσστε να ύπασρχούν

πασντα διαθεσσιμα ποδή σλατα και ελεύσθερες θεσσεις σε κασθε σταθμοσ. Το σύσστή μα
θα ενή μερωσνει τον προμή θεύτή σ ποστε το σύσστή μα βρισσκεται σε υανισορροπισα»

και ο προμή θεύτή σς θα πρεσπει να προβαισνει ασμεσα στις απαραιστή τες ενεσργειες
για τή ν αποκατασστασή  τή ς ισορροπισας. Ο προμή θεύτή σς θα πρεσπει να περιγρασψει

τή  διαδικασισα  ανακατανομή σς  και  τον  τροσπο  μεγιστοποισή σή ς  τού  χροσνού
ισορροπισας τού σύστή σματος.

Ο Δή σμος  Χανισων  δεν  θεωρει σ αποδεκτο σ χροσνο  αναμονή σς  των χρή στωσν  για  τή 
διαθεσιμοστή τα ποδή λαστού ή σ θεσσή ς στασθμεύσή ς μεγαλύστερο των πεσντε λεπτωσν

(5 ),  εκτοσς  εασν  αύτή σ οφεισλεται  σε  ανωτεσρα  βισα  ή σ σε  ύπερβολικα σ αύξή μεσνή 
ζή στή σή  (π.χ.  κατα σ τή  διασρκεια  τή ς  παρεσλασή ς).  Η  τελεύταισα  ορισζεται  ως  ή 

ταύτοσχρονή  χρή σσή  πλή σθούς ποδή λαστων πού ξεπερνα σ το 80% τού διαθεσσιμού
στοσλού (χρή σσή  περισσοστερων αποσ 40 ποδή σλατα ταύτοσχρονα).

Ο  χροσνος  αποσκρισή ς  τού  προμή θεύτή σ μετρασται  απο σ τή  στιγμή σ λή σψή ς  τή ς
αύτοσματή ς ειδοποισή σή ς αποσ το σύσστή μα περι σ υανισορροπισας» μεσχρι τή  στιγμή σ

αποκατασστασή σς τή ς και δεν μπορεισ να ξεπερνασ τα 30 λεπτασ κατασ μεσσο οσρο.

Οι χροσνοι πιστοποιούσνται μεσσω των αναφορωσν πού θα παρεσχει ο ανασδοχος στον

Δή σμο. 

Ο ανασδοχος θα πρεσπει να παρακολούθεισ τή ν πλή ροστή τα των Σταθμωσν, με στοσχο

τή  διαρκή σ διαθεσιμοστή τα  των  ποδή λαστων  και  θεσσεων  κλειδωσματος/
σταθμεύσσεως μεσσω τή ς ανακατανομή σς Ποδή λαστων μεταξύσ Σταθμωσν, ή  οποισα θα

πραγματοποιεισται ως ακολούσθως:

Ο  Ανασδοχος  θα  ενή μερωσνεται  σε  πραγματικο σ χροσνο  για  τις  ανασγκες

ανακατανομή σς  τού  Σύστή σματος  ειστε  μεσσω  τή ς  σχετική σς  ιστοσελισδας  τού
Σύστή σματος οσπού θα καταγρασφονται οι πλή ροφορισες για τή ν πλή ροστή τα κασθε

Σταθμούσ, ειστε μεσσω ειδοποιή σσεων πού θα λαμβασνει σε κινή τοσ τή λεσφωνο πού θα
εσχει δή λωσσει, οσταν το Σύσστή μα εύρισσκεται σε κατασστασή  υΑνισορροπισας». 

Η  ασνω  ύποχρεσωσή  ανακατανομή σς  ποδή λαστων  και  ασρσή ς  τή ς  κατασστασή ς
υΑνισορροπισας»  δεν  ισχύσει  στις  περιπτωσσεις  ύπερχρή σσή ς  και  ύποχρή σσή ς  τού

Σύστή σματος.  Ειδικοστερα,  το  Σύσστή μα  θεωρεισται  οστι  βρισσκεται  σε  κατασστασή 
ύπερχρή σσή ς οσταν χρή σιμοποιεισται ταύτοσχρονα ασνω τού 80% τού στοσλού των

ποδή λαστων, ενωσ σε κατασστασή  ύποχρή σσή ς κατασ τις ωσρες αποσ 9.00 μ.μ. εσως 9.00
π.μ. (εποσμενή  ή μεσρα).
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Υπ.2 «Τακτική συντήρηση των ποδηλάτων & επιθεώρηση των σταθμών
διάθεσης τους» 

Ο ανάδοχος στα πλαίσια του αντικειμένου Υπ.2  θα πρέπει:

 Να συντηρεί τα ποδήλατα τακτικά, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ακόμη κι
αν δεν παρουσιάζουν βλάβη, τόσο στο χώρο των Σταθμών, όσο και σε ειδικό
χώρο που θα διαθέτει, όταν η επί τόπου συντήρηση και επισκευή είναι αδύνατη.

 Στην άνω τακτική συντήρηση περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες ελέγχου και
συντήρησης:

Εργασίες  Περιγραφή Εργασιών Συντήρησης συμ/νου 
αναλωσίμων ανταλλακτικών συντήρησης

Ι. Εργασίες Ποδηλάτου
Καθαρισμοσς & Λισπανσή  Καθαρισμοσς Ποδή λαστού 
Αλύσισδα  Έλεγχος Φθορασς & Τασσή ς Αλύσισδας

 Καθαρισμοσς Αλύσισδας και Λισπανσή 
 Αντικατασστασή  αλύσισδας αν κριθεισ απαραιστή το

Ποτή σρια Πιρούνιούσ & 
Μεσαισα Τριβή σ

 Έλεγχος στα ποτή σρια τού πιρούνιούσ και στή  μεσαισα
τριβή σ για υπαισξιμο/τζοσγο»

 Επισκεύή σ- Σφισξιμο σύνδεσσμων ή σ αντικατασστασή  
μερωσν αν κριθεισ απαραιστή το

Πεντασλ  Έλεγχος στα ρούλεμασν τού πεντασλ για 
υπαισξιμο/τζοσγο»

 Επισκεύή σ - Σφισξιμο σύνδεσσμων ή σ αντικατασστασή  
Ντεραγιεσρ  Έλεγχος εσωτερικούσ ντεραγιεσρ για τή ν κατασλλή λή  

λειτούργισα.
 Άνοιγμα/Ρύσθμισή  και καθαρισμοσ ντεραγιεσρ

Τιμοσνι/Λαιμοσς Τιμονιούσ  Έλεγχος στο Τιμοσνι και τον Λαιμοσ τού Τιμονιούσ για 
ορατεσς ζή μιεσς

 Επισκεύή σ-Σφισξιμο σύνδεσσμων ή σ αντικατασστασή  
Εμπροσσθιο Σύσστή μα 
Φρεσνων 

 Έλεγχος Σύστή σματος Φρεσνων 
 Έλεγχος φθαρμεσνων μερωσν (οσπως τα παπούτσασκια

των φρεσνων ή σ τα καλωσδια των φρεσνων, καθωσς και 
τα εσωτερικασ σύρματοσσχοινα 

 Αντικατασστασή  φθαρμεσνων μερωσν (οσπως τα 
παπούτσασκια των φρεσνων ή σ τα καλωσδια των 
φρεσνων, καθωσς και τα εσωτερικασ σύρματοσσχοινα)

Τροχοισ  Έλεγχος στούς τροχούσς (στεφασνια, ελαστικασ και 
αεροθασλαμούς, ασξονες τροχωσν και κεσντρα)

 Έλεγχος τή ς πισεσή ς αεσρα αεροθασλαμων και 
πλή σρωσή  τούς

 Αντικατασστασή  φθαρμεσνων μερωσν
Σκελετοσς/Πιρούσνι  Έλεγχος στα Πιρούσνια, Αντικατασστασή  εασν εισναι 

απαραιστή τή 
Κούδούσνι Ποδή λαστού  Έλεγχος Λειτούργισας στο Κούδούσνι τού Ποδή λαστού
Χειρολαβεσς  Έλεγχος των χειρολαβωσν

 Αντικατασστασή  αν εισναι φθαρμεσνες 
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Φωτισμοσς  Έλεγχος στο Σύσστή μα Φωτισμούσ (Λαμπτή σρων και 
Δύναμοσ)

 Αντικατασστασή  καλωδισωσή ς  
ΙΙ. Σταθμοί διάθεσης Ποδηλάτων
Σταθμοισ Διασθεσή ς 
Ποδή λαστων

 Επιθεωσρή σή  των σταθμωσν διασθεσή ς ποδή λαστων 
τούλασχιστο μια φορασ τή ν εβδομασδα και να αναφεσρει
τύχοσν φθορεσς πού χρισζούν ασμεσή ς αποκατασστασή ς 
στή ν αναθεστούσα αρχή σ

 Επιθεωσρή σή  και  καθαρισμοσς  των  σταθμωσν
αύτοσματή ς  διασθεσή ς  ποδή λαστων  τούλασχιστον  μια
φορασ τή ν εβδομασδα (κιοσκιωσν)

Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για τη συντήρηση των ποδηλάτων
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Με τον όρο αναλώσιμα εννοούνται  πάσης
φύσεως υλικά που απαιτούνται για τη διατήρηση του στόλου των ποδηλάτων στην
κατάσταση, στην οποία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση κλοπής και
βανδαλισμού υλικών ή/και Ποδηλάτων, το κόστος αντικατάστασης δεν βαρύνει τον
Ανάδοχο.  Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ενημερώνει  τον  Δήμο  για  τα  κλεμμένα  και
βανδαλισμένα υλικά και να υποβάλει τα σχετικά τεκμήρια.

Υπ.3 Τηλεφωνική Υποστήριξη

Ο  ανασδοχος  θα  εισναι  ύπεύσθύνος  για  τή ν  παροχή σ τή λεφωνική σς  εξύπή ρεστή σή ς

στούς  χρή σστες  μεσσω ειδική σς  τή λεφωνική σς  γραμμή σς,  απο σ οσπού οι  χρή σστες  θα
λαμβασνούν πλή ροφορισες για τή  λειτούργισα τού σύστή σματος και θα αναφεσρούν

πιθανεσς βλασβες ή σ ασλλα περιστατικασ σε τούλασχιστον δύσο γλωσσσες, ελλή νικασ και
αγγλικασ.  Η γραμμή σ θα λειτούργει σ τούλασχιστον καθ  οσλες τις ωσρες λειτούργισας

τού σύστή σματος. 
Ο  ανασδοχος  εισναι  ύποχρεωμεσνος  να  παρασσχει  εκπαισδεύσή  και  κασθε  δύνατή σ

τεχνογνωσισα για το στή σσιμο και τή  λειτούργισα τού τή λεφωνικούσ κεσντρού, ωσστε
αύτή σ να εισναι λειτούργική σ και φιλική σ προς τον χρή σστή .

Η ποιοστή τα τή ς τή λεφωνική σς εξύπή ρεστή σή ς θα πρεσπει να εισναι ικανοποιή τική σ
για τούς χρή σστες. Ειδικοστερα:

 Ο  χρή σστή ς  δεν  πρεσπει  να  περιμεσνει  περισσοστερο  απο σ δεκαπεσντε

δεύτεροσλεπτα (15”) ) μεσχρι να απαντή θεισ ή  κλή σσή  τού.

 Ο προμή θεύτή σς  να διαθεστει  στο website e τού σύστή σματος λειτούργικοστή τα
πού να επιτρεσπει τή ν ύποβολή σ παραποσνων. Τα παρασπονα των χρή στωσν για

τή ν  τή λεφωνική σ εξύπή ρεστή σή  δεν  θα  πρεσπει  να  ξεπερνούσν  το  1%  των
εισερχοσμενων αποσ χρή σστες κλή σσεων. Το πλή σθος των εισερχοσμενων κλή σσεων

και των ύποβλή θεσντων παραποσνων θα περιλαμβασνονται στις αναφορεσς τού
προμή θεύτή σ προς τον Δή σμο.
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Η  τή λεφωνική σ εξύπή ρεστή σή  θα  αφορα σ σε  κασθε  πιθανή σ ανασγκή  τού  χρή σστή 

σχετικασ με το σύσστή μα. Εασν, για παρασδειγμα, ο χρή σστή ς καλεσσει τή ν τή λεφωνική σ
ύπή ρεσισα και αναφεσρει οστι για λοσγούς ανωτεσρας βισας (π.χ. ατύσχή μα, βλασβή  κλπ)

δεν  μπορει σ να  επιστρεσψει  το  ποδή σλατο  σε  κασποιον  σταθμοσ,  ο  προμή θεύτή σς
οφεισλει  να  παραλασβει  το  ποδή σλατο απο σ οσπού και  αν  αύτο σ βρισσκεται  και  να

προβει σ σε  οσλες  τις  απαραιστή τες  ενεσργειες  ωσστε  να  υκλεισσει»  το περιστατικοσ
(διακοπή σ χροσνού χρή σσή ς και οτιδή σποτε ασλλο χρειαστεισ).

Ειδικοστερα ο ανασδοχος θα πρεσπει:
 Να παρεσχει  τή λεφωνική σ εξύπή ρεστή σή  στούς  Χρή σστες,  σχετικα σ με  πιθανεσς

βλασβες  ή σ ασλλα  περιστατικασ,  επι σ καθή μερινή σς  βασσεως
(σύμπεριλαμβανομεσνων  Σ/Κ  και  αργιωσν),  απο σ 9.00  π.μ.  εσως  9.00  μ.μ.  Ο

Ανασδοχος  ύποχρεούσται  να  ανταποκρισνεται  ασμεσα  στις  κλή σσεις  και
σύγκεκριμεσνα, να απαντασ σε αύτεσς εντοσς δεκαπεσντε δεύτερολεσπτων (15΄΄). 

 Σε περισπτωσή  αναφορασς ατύχή σματος, βλασβή ς ή σ περιστατικούσ ανωτεσρας βισας

πού εμποδισζει το Χρή σστή  να επιστρεσψει το ποδή σλατο σε θεσσή  σταθμεύσσεως/
κλειδωσματος,  ο Ανασδοχος ύποχρεούσται να παραλασβει το ποδή σλατο αποσ το

σή μεισο τού περιστατικούσ.

Υπ.4.  Υπηρεσία  Προετοιμασίας  και   Διασύνδεσης  Δήμου  Χανίων  με
διατραπεζικά  συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (και την καθοδήγηση του
Δήμου  Χανίων)  με  κάθε  εμπλεκόμενο  φορέα  (τράπεζα  και  λοιπές  εταιρείες
διατραπεζικών συναλλαγών κ.λπ),  προκειμένου να είναι  δυνατή η  πληρωμή των

χρεώσεων με τους  τρόπους  που περιγράφονται  στον  Κανονισμό (μέσω Internet,

μέσω  τραπεζικού  λογαριασμού),  καθώς  και  όλες  τις  απαραίτητες  διαδικασίες
προετοιμασίας της διασύνδεσης του Δήμου Χανίων με συστήματα διατραπεζικών
συναλλαγών. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των πιστωτικών καρτών
και τη διάθεση προς το Δήμο Χανίων των σχετικών πιστώσεων.  

Υπ.5.:  Υπηρεσία  ενημέρωσης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  τη  χρήση
ποδηλάτων,  σταθμών  διάθεσης  και  λειτουργικής  κατάστασης
συστήματος
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Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος:

 Να  ενημερώνει  την  αναθέτουσα  αρχή,  Δήμο  Χανίων   για  τα  αποτελέσματα
χρήσης  του  συστήματος.  Η  ενημέρωση  θα  γίνεται  με  αναφορές  που  θα
περιλαμβάνουν  στοιχεία,  ενδεικτικά,  για:  πλήθος  συνδρομητών,  πλήθος
διαδρομών,  βλάβες  και,  γενικότερα  οποιαδήποτε  αναφορά  και  πληροφορία
αφορά  στο  σύστημα  και  μπορεί  να  εξαχθεί  από  την  εφαρμογή.  Βάσει  των

αναφορών ο Δήμος σε συνεργασία με τον ανάδοχο λειτουργίας θα εξετάζουν και
–κατόπιν συμφωνίας- θα υλοποιούν αλλαγές στο σύστημα με στόχο τη βελτίωσή
του και την αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών του.

 Να  ενημερώνει  άμεσα  την  Αναθέτουσα  Αρχή  (κατά  τα  προβλεπόμενα  στην
παράγραφο 5),  Δήμο Χανίων τις  περιπτώσεις κλοπών ή βανδαλισμών, ζημιών
των  εγκαταστάσεων  του  Συστήματος  και  να  παρέχει  σχετικά  τεκμήρια

(φωτογραφίες ή άλλα, όπου υπάρχουν).

Υπ.6: Υπηρεσία Ασφάλισης 

 Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του συστήματος
για δέκα (10) μήνες από την εκκίνηση λειτουργίας του, μέσω συμβολαίου με
ασφαλιστική εταιρεία Το πρόγραμμα της ασφάλισης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον

να παρέχεται ασφάλιση των ποδηλάτων έναντι αστικής ευθύνης. Το αντικείμενο
της  κάλυψης  θα  περιλαμβάνει  αστική  ευθύνη  προς  τρίτους  για  σωματικές

βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του ασφαλιζόμενου
από τη χρήση του ποδηλάτου. Για σωματικές βλάβες η ελάχιστη αποζημίωση θα
είναι 30.000 €, ενώ για υλικές ζημιές ανά συμβάν θα είναι 15.000 €. 

 Ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  αναφέρει  στην  τεχνική  προσφορά  αναλυτικά  τις

καλύψεις που θα παρέχει.

 Το συμβόλαιο ασφάλισης θα πρέπει να εκδοθεί και να εκχωρηθεί  στο Νόμιμο
Εκπρόσωπο -  Ιδιοκτήτη των σταθμών αυτόματης  διάθεσης  ποδηλάτων,  Δήμο
Χανίων, ως τελικό δικαιούχο των παροχών ασφάλισης που αυτό προβλέπει.

 Το  συμβόλαιο  και  η  εκχώρηση  της  ασφάλισης  θα  έχουν  ακριβώς  την  ίδια

ημερομηνία με τη σύμβαση του αναδόχου (έναρξη & λήξη). 

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η διασρκεια τή ς ύπή ρεσισα εισναι δεκα (10) μή σνες αποσ τή ν ή μερομή νισα ύπογραφή σς
τή ς σχετική σς σύσμβασή ς.
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Ο  κανονισμοσς  λειτούργισας/  χρή σσή ς  των  σταθμωσν  αύτοσματή ς  διασθεσή ς
ποδή λαστων και οι λοιπεσς αποφασσεις πού λή φθούσν θα διατεθούσν αποσ το Δή σμο
Χανισων κατασ τή ν ύπογραφή σ τή ς σύσμβασή ς.

Ο  ανασδοχος  εισναι  ύποχρεωμεσνος  στο  τεσλος  κασθε  διμή σνού  να  ύποβασλλει
σύγκεντρωτικεσς αναφορεσς τή ς περιοσδού, στις οποισες θα αναφεσρει τα εξή σς: 
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 Τις  εργασίες  συντήρησης  ποδηλάτων  και
επιθεωρήσεων σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων, που εκτέλεσε την
περίοδο αναφοράς (το κάθε δίμηνο). Ειδικότερα, η αναφορά θα παραδίδεται
στο  Δήμο  Χανίων  εντός  10  εργάσιμων  ημερών  από  το  κλείσιμο  του  κάθε
διμήνου. Στην αναφορά θα προσδιορίζεται  ο αριθμός (διακριτικό) του κάθε
ποδηλάτου και οι εργασίες συντήρησης του.

 Τις περιπτώσεις χρεώσεων που δεν πληρώθηκαν λόγω
ανεπάρκειας  της  Κάρτας  Πληρωμής  ή  του  Ηλεκτρονικού  Πορτοφολιού.  Η
αναφορά  θα  παραδίδεται  στο  Δήμο  Χανίων  εντός  (10)  δέκα  εργάσιμων
ημερών έπειτα από τη λήξη του κάθε διμήνου. 

 Τα  περιστατικά  αναφοράς  ατυχήματος,  βλάβης  ή
περιστατικού  ανωτέρας  βίας  που  εμπόδισαν  το  Χρήστη  να  επιστρέψει  το
ποδήλατο σε θέση σταθμεύσεως/ κλειδώματος, ο  Ανάδοχος  υποχρεούται να
παραλάβει  το  ποδήλατο  από  το  σημείο  του  περιστατικού.  Ο  ανάδοχος
υποχρεούται  να ενημερώνει άμεσα (εντός το πολύ δύο (2) ημερών) το Δήμο
για  περιπτώσεις  κλοπών  ή  βανδαλισμών,  ζημιών  των  εγκαταστάσεων  του
Συστήματος,  να  παρέχει  σχετικά  τεκμήρια  (φωτογραφίες  ή  άλλα,  όπου
υπάρχουν).

 Τα  Στατιστικά  χρήσης  σταθμών  αυτόματης  διάθεσης
ποδηλάτων σε διμηνιαία βάση. Η αναφορά θα παραδίδεται στο Δήμο Χανίων
εντός (10) δέκα εργάσιμων ημερών έπειτα από τη λήξη του κάθε διμήνου. 

 Κατάσταση  πιστώσεων/χρεώσεων  που  προκύπτουν
από επεξεργασία πιστωτικών καρτών και από τη χρήση των ποδηλάτων μέσα
από πιστωτικές κάρτες και  «ηλεκτρονικό πορτοφόλι λογαριασμού χρηστών»
ΣΑΔΠ.  Η  αναφορά  θα  παραδίδεται  στο  Δήμο  Χανίων  εντός  (10)  δέκα
εργάσιμων ημερών έπειτα από τη λήξη του κάθε διμήνου.

 Παράδοση Τελικής Συνολικής (εξαμηνιαίας) Αναφοράς
στην οποία θα αναγράφονται : 

α)  το  σύνολο  των  υπηρεσιών  συντήρησης  ποδηλάτων  και  επιθεώρησης
σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά το
χρόνο της συμβατικής περιόδου, 

β) τα περιστατικά αναφοράς ατυχήματος,  βλάβης ή περιστατικού ανωτέρας
βίας  που  εμπόδισαν  το  Χρήστη  να  επιστρέψει  το  ποδήλατο  σε  θέση
σταθμεύσεως/  κλειδώματος,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραλάβει  το
ποδήλατο από το σημείο του περιστατικού,

γ)  τα  στατιστικά  χρήσης  σταθμών  αυτόματης  διάθεσης  ποδηλάτων  σε
διμηνιαία βάση,
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 Διάθεση  των  συνολικών  χρεώσεων  που  προέκυψαν
από την  εγγραφή των χρηστών στο  σύστημα μέσω πιστωτικών καρτών και
ηλεκτρονικών  συναλλαγών  χρήσης  ηλεκτρονικού  πορτοφολιού  ή  χρεώσεων
προερχόμενων από υπέρβαση των όρων χρήσης του ΣΑΔΠ σε λογαριασμό του
Δήμου Χανίων, τον οποίο θα υποδείξει η οικονομική υπηρεσία στον ανάδοχο.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος
για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από
αυτόν  προσωπικό  για  την  εκτέλεση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων.
Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση της συμβάσεως, καμία έννομη σχέση δεν
δημιουργείται  μεταξύ του Δήμου και  του προσωπικού του Διαχειριστή που
ασχολείται με την υπηρεσία.

 Θα  πρέπει  να  συμμορφώνεται  στις  υποδείξεις  του
Δήμου Χανίων αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και να
συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 Ο Ανάδοχος οφείλει, περαιτέρω, να εμποδίζει πράξεις
ή  παραλείψεις  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  αποτέλεσμα  αντίθετο  με  το
συμφέρον του Δήμου και του ίδιου του Συστήματος, εφόσον κάτι τέτοιο είναι
στην ευχέρειά του.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Ο Δή σμος Χανισων αναλαμβασνει τή ν ύποχρεσωσή : 
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 Να  διαθέσει  στον  Ανάδοχο  το  Σύστημα  Αυτόματης
Διάθεσης Ποδηλάτων προς λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση.

 Να συνδράμει  τον  Ανάδοχο με  οτιδήποτε απαιτείται
για τη βέλτιστη λειτουργία του Συστήματος και ειδικότερα, να του παρέχει όλα
τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία
του.

 Να παρέχει στον ανάδοχο δυνατότητα πρόσβασης στο
λογισμικό και εξοπλισμό του Συστήματος, προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί
να  διαθέτει  την  απαιτούμενη  ενημέρωση,  σε  πραγματικό  χρόνο,  για  τη
διαθεσιμότητα ποδηλάτων,  την «ανισορροπία» του Συστήματος,  την πορεία
των  συνδρομών/  χρεώσεων,  τις  περιπτώσεις  μη  επιστροφής  ή
καθυστερημένης  επιστροφής  ποδηλάτου,  την  αναφορά  παραπόνων,
συμβάντων, ερωτημάτων και εν γένει προβλημάτων του Συστήματος κ.λπ.

 Να  απαγορεύει  την  πρόσβαση  και  διαχείριση  του
λογισμικού και του Συστήματος σε τρίτα πρόσωπα ή σε μη εξουσιοδοτημένους
εγγράφως συνεργάτες του Διαχειριστή.

 Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας όλες τις
εγκαταστάσεις  ρευματοδότησης  που  είναι  συνδεδεμένες  με  τους  Σταθμούς
του Συστήματος (π.χ. καλωδιώσεις, ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ) και να επεμβαίνει
άμεσα για την αποκατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης τους.

  Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας
του Διαχειριστή με τις Υπηρεσίες του για τον ορθό συντονισμό προς επίτευξη
της ορθής λειτουργίας του Συστήματος.

6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 Η  υπηρεσία,  όπως  περιγράφεται  στο  άρθρ.  1  της
παρούσης, θα παρέχεται από τον ανάδοχο, από τις 8.00 το πρωί έως τις 22.00,
το βράδυ.

 Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από
το Δήμο – με πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον τριών (3) εργασίμων ημερών –
τη μη παροχή της υπηρεσίας ανακατανομής των ποδηλάτων και μόνο, και έως
7 ημέρες (όχι συνεχόμενες, αλλά με χρονική απόσταση μεταξύ τους) κατά τη
διάρκεια της συμβάσεως. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού προϋποθέτει τη
ρητή  έγκριση  του  Δήμου.  Κατά  τις  ημέρες  αυτές,  ισχύουν  στο  ακέραιο  οι
λοιπές υποχρεώσεις του Διαχειριστή.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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Η σύνολική σ εγκεκριμεσνή  δαπασνή  για τή ν ύλοποισή σή  των παραπασνω ύπή ρεσιωσν

ανεσρχεται στο ποσοσ των 24.000 € σύμπεριλαμβανομεσνού τού ΦΠΑ, βαρύσνει τον

Κ.Α. 70-6117.013.  Το σύμβατικοσ τισμή μα τού αναδοσχού θα αποδοθει σ σε πεσντε

(5) ισοσποσες τμή ματικεσς πλή ρωμεσς, οποστε ο ανασδοχος θα ύποβασλλει στο Δή σμο

Χανισων τις αναφορεσς πού αναφεσρονται στή ν Παρασγραφο 3 και 4 τή ς παρούσσή ς,

καθωσς  και  εσπειτα  απο σ τή ν  βεβαισωσή  καλή σς  εκτεσλεσή ς  για  κασθε  μια  απο σ τις

τμή ματικεσς βεβαιωσσεις καλή σς εκτεσλεσή ς αποσ τή ν Αρμοσδια Επιτροπή σ τού Δή σμού

Χανισων και τή ν προσκοσμισή  οσλων των καστωθι απαραιστή των δικαιολογή τικωσν

πλή ρωμή σς τα οποισα εισναι:

 τιμολοσγιο τή ς αφετεσρού σύμβαλλομεσνή ς,
 βεβαισωσή  καλή σς εκτεσλεσή ς αποσ τή ν αρμοσδια επιτροπή σ τού Δή σμού,
 βεβαισωσή  μή  οφειλή σς προς το Δή μοτικοσ Ταμεισο Χανισων 
 φορολογική σ ενή μεροστή τα 
 ασφαλιστική σ ενή μεροστή τα

Το σύμβατικοσ τισμή μα θα αποδισδεται εφοσσον δεν θα ύπασρχούν νομικασ κωλύσματα

και  αφού σ γισνει  ο  προλή πτικοσς  εσλεγχος  απο σ τον  επιστροπο  τού  ελεγκτικούσ
σύνεδρισού, σύσμφωνα με τον Ν. 3202/2003. 

8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

 Στον  Ανάδοχο  επιβάλλονται  ποινικές  ρήτρες,  υπό
μορφή  παρακράτησης  της  αμοιβής  του,  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  το
Σύστημα παραμένει σε κατάσταση «Ανισορροπίας» παραπάνω από 30 λεπτά,
δηλαδή όταν μεταβαίνει σε «Κρίσιμη» κατάσταση.

 Οι ρήτρες υπολογίζονται  βάσει  του χρόνου κατά τον
οποίο  το  Σύστημα  βρίσκεται  σε  «κρίσιμη»  κατάσταση  σε  μηνιαία  βάση
(«Μηνιαίος Χρόνος Κρίσιμης Κατάστασης), ως εξής:

ΜΧΚΚ Ποσοστό αμοιβής που παρακρατείται
<720  1/12 * 1/30 * ΜΧΚΚ/720
720≤ΜΧΚΚ≤2160 1/12 * 2/30 * ΜΧΚΚ/2160
2160<ΜΧΚΚ 1/12 * 3/30 * ΜΧΚΚ/2160
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9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Καταγγελία της σύμβασης χωρεί για σπουδαίο λόγο. Η
παράβαση  οποιουδήποτε  όρου  του  παρόντος,  συμφωνουμένων  όλων  ως
ουσιωδών,  επιφέρει  αυτομάτως  και  χωρίς  υποχρέωση  καταγγελίας  από  τα
συμβαλλόμενα μέρη τη λύση της παρούσας συμβάσεως.

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Η Σύμβαση δύναται να τροποποιείται σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συμφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο, και
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 Η  Σύμβαση θα  διέπεται  από  το  Ελληνικό  Δίκαιο.  Σε
περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Ανάδοχος ή ο
Δήμος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

 Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί
σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που
εδρεύουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Δήμου Χανίων

 Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή
της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Θεωρήθηκε Συντάχθηκε
…………………………..

……………………..

……………………………

…………………………..

…………………………..

……………………………...
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υπηρ. Τμηματικές 
Υπηρεσίες

Καθαρό
Ποσό

ΦΠΑ Σύνολο με
ΦΠΑ

Υπολογισμός 
Ποσού 

Υπ.1:
Ανακατανομή σ των 
ποδή λαστων μεταξύσ 
των Σταθμωσν 

6.480,00 1.490,40 7.970,40

300 μέρες Χ  5,40 
Ευρώ (πλέον 
ΦΠΑ) Χ 4 
φορές/ημέρα

Υπ.2.:

Σύντή σρή σή , Επισκεύή σ  
και Αντικατασστασή  
αναλωσισμων 
ποδή λαστων

10.800,00 2.484,00 13.284,00
60 ποδήλατα Χ 
18,00 (πλέον 
ΦΠΑ) Χ10 μήνες

Υπ.3: Τή λεφωνική σ 
Επικοινωνισα

350,00 80,50 430,50
35,00 Ευρώ/Μήνα
(πλέον ΦΠΑ)  Χ 10
Μήνες

Υπ.4:

 Υπή ρεσισα 
Προετοιμασισας και  
Διασύσνδεσή ς Δή σμού 
Χανισων με  
διατραπεζικασ  
σύστή σματα 
ή λεκτρονικωσν 
σύναλλαγωσν

450,00 103,50 553,50
45,00 ευρώ/μήνα 
(πλέον ΦΠΑ) Χ 10 
μήνες

Υπ.5.: 

Υπή ρεσισα ενή μεσρωσή ς
τή ς Αναθεστούσας 
Αρχή σς για τή  χρή σσή  
ποδή λαστων, σταθμωσν 
διασθεσή ς  και 
λειτούργική σς 
κατασστασή ς  
σύστή σματος

150,00 34,50 184,50
15,00 Ευρώ/μήνα 
(πλέον ΦΠΑ) Χ10 
μήνες

Υπ.6  Ασφασλισή  Ποδή λαστού 1.282,19 294,90 1.577,10

18,31 Ευρώ 
(πλέον ΦΠΑ) 
/ποδήλατο για 
διάρκεια 
ασφάλισης 10 
μηνών

 Σύνολο 19.512,19
€

4.487,80
€

24.000,00
€

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Υπη
ρ.

Τμηματικές 
Υπηρεσίες

Καθαρό 
Ποσό

ΦΠΑ 
Σύνολο με ΦΠΑ
(23%)

Υπολογισμός Ποσού 

Υπ.1:

Ανακατανομή σ 
των ποδή λαστων 
μεταξύσ των 
Σταθμωσν 

……………. 
€ …………..€ ……………..€

300  μεσρες Χ  ………. 
Εύρωσ (πλεσον ΦΠΑ) Χ 4
φορεσς/ή μεσρα

Υπ.2.
:

Σύντή σρή σή , 
Επισκεύή σ  και 
Αντικατασστασή  
αναλωσισμων 
ποδή λαστων

……………. 
€ ………….. € ………………€

60 ποδή σλατα Χ 
…………. € (πλεσον 
ΦΠΑ) Χ 10 μή σνες

Υπ.3:
Τή λεφωνική σ 
Επικοινωνισα

……………
…. € ……………..€ ………………€

………  Εύρωσ/Μή σνα 
(Πλεσον ΦΠΑ)  Χ 10  
Μή σνες

Υπ.4:

 Υπή ρεσισα 
Προετοιμασισας 
και  Διασύσνδεσή ς
Δή σμού Χανισων με
διατραπεζικασ  
σύστή σματα 
ή λεκτρονικωσν 
σύναλλαγωσν

……………
…. €

……………… € ……………. €
………….. Εύρωσ/μή σνα 
(πλεσον ΦΠΑ) Χ 10 
μή σνες

Υπ.5.
: 

Υπή ρεσισα 
ενή μεσρωσή ς τή ς 
Αναθεστούσας 
Αρχή σς για τή  
χρή σσή  
ποδή λαστων, 
σταθμωσν 
διασθεσή ς  και 
λειτούργική σς 
κατασστασή ς  
σύστή σματος

……………
…. €

……………….€ ………………€
………….. Εύρωσ/μή σνα 
(Πλεοσν ΦΠΑ) Χ 10 
μή σνες

Υπ.6
 Ασφασλισή  
Ποδή λαστού

……………
…. € …………….. € ……………….€

……………. 
Εύρωσ/ποδή σλατο Χ 10 
μή σνες

 Σύνολο ……………..
€

…………….€ ……………€

Σύνολο με ΦΠΑ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

Υπογραφή
& Σφραγίδα

Νόμιμου Εκπροσώπου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Εργασίες Περιγραφή Εργασιών
Συντήρησης

Κόστος Εργασιών
με ΦΠΑ

Ι. Εργασίες Ποδηλάτου
Καθαρισμός & Λίπανση

 Καθαρισμοσς Ποδή λαστού …………………….€
Αλυσίδα

 Έλεγχος Φθορασς & Τασσή ς 
Αλύσισδας

 Καθαρισμοσς Αλύσισδας και 
Λισπανσή 

 Αντικατασστασή  αλύσισδας αν 
κριθεισ απαραιστή το

…………….………€

Ποτήρια Πιρουνιού & 
Μεσαία Τριβή  Έλεγχος στα ποτή σρια τού 

πιρούνιούσ και στή  μεσαισα 
τριβή σ για υπαισξιμο/τζοσγο»

 Επισκεύή σ- Σφισξιμο σύνδεσσμων 
ή σ αντικατασστασή  μερωσν αν 
κριθεισ απαραιστή το

……………………..€

Πεντάλ
 Έλεγχος στα ρούλεμασν τού 

πεντασλ για υπαισξιμο/τζοσγο»

 Επισκεύή σ - Σφισξιμο σύνδεσσμων
ή σ αντικατασστασή  

……………………..€

Ντεραγιέρ
 Έλεγχος  εσωτερικούσ 

ντεραγιεσρ για τή ν κατασλλή λή  
λειτούργισα.

 Άνοιγμα/Ρύσθμισή  και 
καθαρισμοσ ντεραγιεσρ

……………………..€

Τιμόνι/Λαιμός 
Τιμονιού  Έλεγχος στο Τιμοσνι και τον 

Λαιμοσ τού Τιμονιούσ για ορατεσς 
ζή μιεσς

 Επισκεύή σ-Σφισξιμο σύνδεσσμων 
ή σ αντικατασστασή  

……………………..€

Εμπρόσθιο Σύστημα 
Φρένων  Έλεγχος Σύστή σματος Φρεσνων 

 Έλεγχος φθαρμεσνων μερωσν 
(οσπως τα παπούτσασκια των 
φρεσνων ή σ τα καλωσδια των 
φρεσνων, καθωσς και τα 
εσωτερικασ σύρματοσσχή να 

 Αντικατασστασή  φθαρμεσνων 
μερωσν (οσπως τα παπούτσασκια 

……………………..€



των φρεσνων ή σ τα καλωσδια των
φρεσνων, καθωσς και τα 
εσωτερικασ σύρματοσσχή να)

Τροχοί
 Έλεγχος στούς τροχούσς 

(στεφασνια, ελαστικασ και 
αεροθασλαμούς, ασξονες τροχωσν 
και κεσντρα)

 Έλεγχος τή ς πισεσή ς αεσρα 
αεροθασλαμων και πλή σρωσή  
τούς  

 Αντικατασστασή  φθαρμεσνων 
μερωσν

……………………..€

Σκελετός/Πιρούνι
 Έλεγχος στα Πιρούσνια, 

Αντικατασστασή  εασν εισναι 
απαραιστή τή 

……………………..€

Κουδούνι Ποδηλάτου
 Έλεγχος  Λειτούργισας στο 

Κούδούσνι τού Ποδή λαστού
……………………..€

Χειρολαβές
 Έλεγχος των χειρολαβωσν

 Αντικατασστασή  αν εισναι 
φθαρμεσνες 

……………………..€

Φωτισμός 
 Έλεγχος στο Σύσστή μα 

Φωτισμούσ (Λαμπτή σρων και 
Δύναμοσ)

 Αντικατασστασή  καλωδισωσή ς  

……………………..€

ΙΙ. Σταθμοί διάθεσης Ποδηλάτων

Σταθμοί Διάθεσης 
Ποδηλάτων

 Επιθεωσρή σή  των σταθμωσν 
διασθεσή ς ποδή λαστων 
τούλασχιστο μια φορασ τή ν 
εβδομασδα και να αναφεσρει 
τύχοσν φθορεσς  πού χρισζούν 
ασμεσή ς αποκατασστασή ς στή ν 
αναθεστούσα αρχή σ

 Επιθεωσρή σή  και  καθαρισμοσς
των  σταθμωσν  αύτοσματή ς
διασθεσή ς  ποδή λαστων
τούλασχιστον  μια  φορα σ τή ν
εβδομασδα (κιοσκιωσν) 

……………………..€

Υπογραφή



& Σφραγίδα
Νόμιμου Εκπροσώπου



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ– ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ 
ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΠ)


	1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	Ο ανάδοχος στα πλαίσια του αντικειμένου Υπ.2 θα πρέπει:
	Να συντηρεί τα ποδήλατα τακτικά, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ακόμη κι αν δεν παρουσιάζουν βλάβη, τόσο στο χώρο των Σταθμών, όσο και σε ειδικό χώρο που θα διαθέτει, όταν η επί τόπου συντήρηση και επισκευή είναι αδύνατη.
	Στην άνω τακτική συντήρηση περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες ελέγχου και συντήρησης:
	Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για τη συντήρηση των ποδηλάτων βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Με τον όρο αναλώσιμα εννοούνται πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για τη διατήρηση του στόλου των ποδηλάτων στην κατάσταση, στην οποία θα παραδοθούν στον Ανάδοχο. Σε περίπτωση κλοπής και βανδαλισμού υλικών ή/και Ποδηλάτων, το κόστος αντικατάστασης δεν βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει τον Δήμο για τα κλεμμένα και βανδαλισμένα υλικά και να υποβάλει τα σχετικά τεκμήρια.
	Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες (και την καθοδήγηση του Δήμου Χανίων) με κάθε εμπλεκόμενο φορέα (τράπεζα και λοιπές εταιρείες διατραπεζικών συναλλαγών κ.λπ), προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή των χρεώσεων με τους τρόπους που περιγράφονται στον Κανονισμό (μέσω Internet, μέσω τραπεζικού λογαριασμού), καθώς και όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας της διασύνδεσης του Δήμου Χανίων με συστήματα διατραπεζικών συναλλαγών. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των πιστωτικών καρτών και τη διάθεση προς το Δήμο Χανίων των σχετικών πιστώσεων.
	Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος:
	Να ενημερώνει την αναθέτουσα αρχή, Δήμο Χανίων για τα αποτελέσματα χρήσης του συστήματος. Η ενημέρωση θα γίνεται με αναφορές που θα περιλαμβάνουν στοιχεία, ενδεικτικά, για: πλήθος συνδρομητών, πλήθος διαδρομών, βλάβες και, γενικότερα οποιαδήποτε αναφορά και πληροφορία αφορά στο σύστημα και μπορεί να εξαχθεί από την εφαρμογή. Βάσει των αναφορών ο Δήμος σε συνεργασία με τον ανάδοχο λειτουργίας θα εξετάζουν και –κατόπιν συμφωνίας- θα υλοποιούν αλλαγές στο σύστημα με στόχο τη βελτίωσή του και την αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών του.
	Να ενημερώνει άμεσα την Αναθέτουσα Αρχή (κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5), Δήμο Χανίων τις περιπτώσεις κλοπών ή βανδαλισμών, ζημιών των εγκαταστάσεων του Συστήματος και να παρέχει σχετικά τεκμήρια (φωτογραφίες ή άλλα, όπου υπάρχουν).
	Ο ανάδοχος θα αναλάβει την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης του συστήματος για δέκα (10) μήνες από την εκκίνηση λειτουργίας του, μέσω συμβολαίου με ασφαλιστική εταιρεία Το πρόγραμμα της ασφάλισης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να παρέχεται ασφάλιση των ποδηλάτων έναντι αστικής ευθύνης. Το αντικείμενο της κάλυψης θα περιλαμβάνει αστική ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από αμέλεια του ασφαλιζόμενου από τη χρήση του ποδηλάτου. Για σωματικές βλάβες η ελάχιστη αποζημίωση θα είναι 30.000 €, ενώ για υλικές ζημιές ανά συμβάν θα είναι 15.000 €.
	Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην τεχνική προσφορά αναλυτικά τις καλύψεις που θα παρέχει.
	Το συμβόλαιο ασφάλισης θα πρέπει να εκδοθεί και να εκχωρηθεί στο Νόμιμο Εκπρόσωπο - Ιδιοκτήτη των σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων, Δήμο Χανίων, ως τελικό δικαιούχο των παροχών ασφάλισης που αυτό προβλέπει.
	Το συμβόλαιο και η εκχώρηση της ασφάλισης θα έχουν ακριβώς την ίδια ημερομηνία με τη σύμβαση του αναδόχου (έναρξη & λήξη).

	3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
	Τις εργασίες συντήρησης ποδηλάτων και επιθεωρήσεων σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων, που εκτέλεσε την περίοδο αναφοράς (το κάθε δίμηνο). Ειδικότερα, η αναφορά θα παραδίδεται στο Δήμο Χανίων εντός 10 εργάσιμων ημερών από το κλείσιμο του κάθε διμήνου. Στην αναφορά θα προσδιορίζεται ο αριθμός (διακριτικό) του κάθε ποδηλάτου και οι εργασίες συντήρησης του.
	Τις περιπτώσεις χρεώσεων που δεν πληρώθηκαν λόγω ανεπάρκειας της Κάρτας Πληρωμής ή του Ηλεκτρονικού Πορτοφολιού. Η αναφορά θα παραδίδεται στο Δήμο Χανίων εντός (10) δέκα εργάσιμων ημερών έπειτα από τη λήξη του κάθε διμήνου.
	Τα περιστατικά αναφοράς ατυχήματος, βλάβης ή περιστατικού ανωτέρας βίας που εμπόδισαν το Χρήστη να επιστρέψει το ποδήλατο σε θέση σταθμεύσεως/ κλειδώματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει το ποδήλατο από το σημείο του περιστατικού. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα (εντός το πολύ δύο (2) ημερών) το Δήμο για περιπτώσεις κλοπών ή βανδαλισμών, ζημιών των εγκαταστάσεων του Συστήματος, να παρέχει σχετικά τεκμήρια (φωτογραφίες ή άλλα, όπου υπάρχουν).
	Τα Στατιστικά χρήσης σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων σε διμηνιαία βάση. Η αναφορά θα παραδίδεται στο Δήμο Χανίων εντός (10) δέκα εργάσιμων ημερών έπειτα από τη λήξη του κάθε διμήνου.
	Κατάσταση πιστώσεων/χρεώσεων που προκύπτουν από επεξεργασία πιστωτικών καρτών και από τη χρήση των ποδηλάτων μέσα από πιστωτικές κάρτες και «ηλεκτρονικό πορτοφόλι λογαριασμού χρηστών» ΣΑΔΠ. Η αναφορά θα παραδίδεται στο Δήμο Χανίων εντός (10) δέκα εργάσιμων ημερών έπειτα από τη λήξη του κάθε διμήνου.
	Παράδοση Τελικής Συνολικής (εξαμηνιαίας) Αναφοράς στην οποία θα αναγράφονται :
	α) το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης ποδηλάτων και επιθεώρησης σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρόνο της συμβατικής περιόδου,
	β) τα περιστατικά αναφοράς ατυχήματος, βλάβης ή περιστατικού ανωτέρας βίας που εμπόδισαν το Χρήστη να επιστρέψει το ποδήλατο σε θέση σταθμεύσεως/ κλειδώματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει το ποδήλατο από το σημείο του περιστατικού,
	γ) τα στατιστικά χρήσης σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων σε διμηνιαία βάση,
	Διάθεση των συνολικών χρεώσεων που προέκυψαν από την εγγραφή των χρηστών στο σύστημα μέσω πιστωτικών καρτών και ηλεκτρονικών συναλλαγών χρήσης ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή χρεώσεων προερχόμενων από υπέρβαση των όρων χρήσης του ΣΑΔΠ σε λογαριασμό του Δήμου Χανίων, τον οποίο θα υποδείξει η οικονομική υπηρεσία στον ανάδοχο.

	4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων. Επισημαίνεται ότι, από την εκτέλεση της συμβάσεως, καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ του Δήμου και του προσωπικού του Διαχειριστή που ασχολείται με την υπηρεσία.
	Θα πρέπει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Δήμου Χανίων αναφορικά με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
	Ο Ανάδοχος οφείλει, περαιτέρω, να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Δήμου και του ίδιου του Συστήματος, εφόσον κάτι τέτοιο είναι στην ευχέρειά του.

	5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
	Να διαθέσει στον Ανάδοχο το Σύστημα Αυτόματης Διάθεσης Ποδηλάτων προς λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση.
	Να συνδράμει τον Ανάδοχο με οτιδήποτε απαιτείται για τη βέλτιστη λειτουργία του Συστήματος και ειδικότερα, να του παρέχει όλα τα στοιχεία που κρίνονται απαραίτητα για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία του.
	Να παρέχει στον ανάδοχο δυνατότητα πρόσβασης στο λογισμικό και εξοπλισμό του Συστήματος, προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί να διαθέτει την απαιτούμενη ενημέρωση, σε πραγματικό χρόνο, για τη διαθεσιμότητα ποδηλάτων, την «ανισορροπία» του Συστήματος, την πορεία των συνδρομών/ χρεώσεων, τις περιπτώσεις μη επιστροφής ή καθυστερημένης επιστροφής ποδηλάτου, την αναφορά παραπόνων, συμβάντων, ερωτημάτων και εν γένει προβλημάτων του Συστήματος κ.λπ.
	Να απαγορεύει την πρόσβαση και διαχείριση του λογισμικού και του Συστήματος σε τρίτα πρόσωπα ή σε μη εξουσιοδοτημένους εγγράφως συνεργάτες του Διαχειριστή.
	Να διατηρεί σε άριστη κατάσταση λειτουργίας όλες τις εγκαταστάσεις ρευματοδότησης που είναι συνδεδεμένες με τους Σταθμούς του Συστήματος (π.χ. καλωδιώσεις, ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ) και να επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης τους.
	Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του Διαχειριστή με τις Υπηρεσίες του για τον ορθό συντονισμό προς επίτευξη της ορθής λειτουργίας του Συστήματος.

	6. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	Η υπηρεσία, όπως περιγράφεται στο άρθρ. 1 της παρούσης, θα παρέχεται από τον ανάδοχο, από τις 8.00 το πρωί έως τις 22.00, το βράδυ.
	Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από το Δήμο – με πρότερη ειδοποίηση τουλάχιστον τριών (3) εργασίμων ημερών –τη μη παροχή της υπηρεσίας ανακατανομής των ποδηλάτων και μόνο, και έως 7 ημέρες (όχι συνεχόμενες, αλλά με χρονική απόσταση μεταξύ τους) κατά τη διάρκεια της συμβάσεως. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού προϋποθέτει τη ρητή έγκριση του Δήμου. Κατά τις ημέρες αυτές, ισχύουν στο ακέραιο οι λοιπές υποχρεώσεις του Διαχειριστή.

	7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	8. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
	Στον Ανάδοχο επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, υπό μορφή παρακράτησης της αμοιβής του, σε περίπτωση κατά την οποία το Σύστημα παραμένει σε κατάσταση «Ανισορροπίας» παραπάνω από 30 λεπτά, δηλαδή όταν μεταβαίνει σε «Κρίσιμη» κατάσταση.
	Οι ρήτρες υπολογίζονται βάσει του χρόνου κατά τον οποίο το Σύστημα βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση σε μηνιαία βάση («Μηνιαίος Χρόνος Κρίσιμης Κατάστασης), ως εξής:

	9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	Καταγγελία της σύμβασης χωρεί για σπουδαίο λόγο. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, συμφωνουμένων όλων ως ουσιωδών, επιφέρει αυτομάτως και χωρίς υποχρέωση καταγγελίας από τα συμβαλλόμενα μέρη τη λύση της παρούσας συμβάσεως.

	10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	Η Σύμβαση δύναται να τροποποιείται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, όταν συμφωνήσουν εγγράφως, προς τούτο, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

	11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
	Η Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο Ανάδοχος ή ο Δήμος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
	Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Δήμου Χανίων
	Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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