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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στα Χανιά σήμερα οι υπογεγραμμένοι:
1. Ο Δήμος Χανίων πρωτοβάθμιος ΟΤΑ, με έδρα Κυδωνίας 29 Χανιά, ΑΦΜ 997678759, ΔΟΥ Α’ Χανίων νομίμως
εκπροσωπούμενος στο παρόν από τον Αντιδήμαρχο Χανίων κ. Αλόγλου Αναστάσιο σύμφωνα με την υπ’αρ.
358/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων,
2) Ο οικονομικός φορέας “ΕΥΡ. ΗΛΕΚ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, έδρα Αετιδέων3, ΤΚ.15561
Χολαργός Αττικής, Τηλ. 2106532578 με Α.Φ.Μ. 095617218 και ΓΕΜΗ 002057201000 νομίμως εκπροσωπούμενη
από τον Διαχειριστή Κοτσιλίνη Ερωτόκριτο του Σπυρίδωνα κάτοικο Χολαργού οδός Αρτέμιδος 54 και ΑΔΤ ΑΕ
116144, σύμφωνα με την καταχώριση στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αύξ. Αριθμό γενικό 4720/2011 ειδικό 1345 την
15/3/2011 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1481 τεύχος ανωνύμων στις 23 /03/2011,
συμφώνησαν και αμοιβαία αποδέχθηκαν τα κάτωθι :
Α) ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της υπ’αρ. 324/2019 Aπόφασης
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων η οποία εγκρίθηκε με την 1139/05-11-2019 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Ν. Χανίων αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη, αποκαλούμενη στο εξής
“προμηθευτής” την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και ΦΣ για τη
βελτιστοποίηση του ελέγχου της κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» Παραδοτέο 4.4.2
της πράξης με ακρωνύμιο Step2Smart στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα –
Κύπρος 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) καθώς και από Εθνικούς Πόρους
της Ελλάδας και της Κύπρου, με τιμή 202.535,00€ και συνολική αξία 251.143,40€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.24%
Β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
του Δήμου και την κατατεθειμένη οικονομική και τεχνική προσφορά του η οποία επιλέχθηκε ως η πλέον
συμφέρουσα για το Δήμο και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του παρόντος.
Γ) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Παράταση της προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από εισήγηση της
υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση και κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και όπως αναφέρεται στο σώμα της διακήρυξης.
Αναλυτικά οι φάσεις και οι επιμέρους προθεσμίες ολοκλήρωσης εργασιών όπως εμπεριέχονται στις «ΑπαιτήσειςΤεχνικές Προδιαγραφές»:
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Δ) Η υπηρεσία που παρακολουθεί τη σύμβαση είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων,
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

2

3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ
ΜΗΝΕΣ

Τελικό Σχέδιο – Εφαρμογής και
έγκριση από την Αναθέτουσα 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος
Αρχή.

Ανάπτυξη,
έλεγχος
και
ολοκλήρωση Υποσυστημάτων,
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος
Εξοπλισμού και Εφαρμογών.

Πιλοτική
Λειτουργία
Εκπαίδευση χειριστών.

και
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την
προσφορά του αναλυτικό Σχέδιο – Εφαρμογής
– Τρόπο λειτουργίας των προς προμήθεια
υλικών, ώστε να εξασφαλίζετε το ζητούμενο
αποτέλεσμα. Το σχέδιο θα επικαιροποιηθεί και
θα κατατεθεί εκ νέου με την οριστική εφαρμογή
της εγκατάστασης των ειδών εντός 30 ημερών
από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Έπειτα από την παράδοση και έγκριση του
οριστικού σχεδίου υλοποίησης από το Αρμόδιο
Τμήμα Επίβλεψης της Σύμβασης (Τμήμα
Ηλεκτρ. Έργων και Κυκλοφορίας, Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων) ο ανάδοχος θα
πρέπει να προβεί στην προμήθεια και
εγκατάσταση των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ 1 έως και
3 εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έγκριση
του οριστικού σχεδίου των προς προμήθεια
ειδών.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην
εκτέλεση της ΟΜΑΔΑΣ 4: Πιλοτική Λειτουργία
και Εκπαίδευση Διαχειριστών του Συστήματος
εντός ενός (1) μηνός από την προμήθεια και
εγκατάσταση των ειδών που προβλέπονται στις
ΟΜΑΔΕΣ 1-3

Ε) Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε εργάσιμες ήμερες νωρίτερα
Τα υπό προμήθεια είδη θα μεταφερθούν με δαπάνη και με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή παραλαβής η οποία αποφασίζει για την
παραλαβή ή απόρριψη των ειδών.
Σε περίπτωση ομόφωνης ή κατά πλειοψηφίας απόρριψη, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη
παραιτούμενος ρητά του δικαιώματος διαιτησίας.
Τα απορριφθέντα είδη ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία που θα του
ορίζεται, διαφορετικά ο Δήμος δικαιούται να αγοράσει την ποσότητα των ειδών από την ελεύθερη αγορά, η δε επί
πλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή.
Κατά την παράδοση πρέπει να παρίσταται ο προμηθευτής αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου του, ενηλίκου και
εγγράμματου, την ιδιότητα του οποίου πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στον Δήμο και ο οποίος θα υπογράψει τα
σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής και τα πρακτικά απορρίψεως καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα δειγματοληψιών.
Σε περίπτωση που αρνηθεί ο προμηθευτής να υπογράψει πρέπει να γίνει ρητώς μνεία της αρνήσεως του αυτής.
ΣΤ) Οι συμβατικές τιμές μονάδας προκύπτουν από τις τιμές του τιμολογίου. Στην οικονομική προσφορά δίνεται η
τιμή σε ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, κατόπιν συνεννόησης
με την αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενες
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πιστώσεις, με την παραλαβή της κάθε φάσης (Α, Β) και θα είναι ίση με το ύψος της οικονομικής του προσφοράς
για τη φάση αυτή.
Για την καταβολή κάθε πληρωμής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εμπρόθεσμη υποβολή των αντίστοιχων
πεπραγμένων προς το Δήμο Χανίων, ενώ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρωτόκολλο παραλαβής υλικών
από την Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Χανίων.
Η εκτέλεση των επιμέρους από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από κοινή έγγραφη
συμφωνία.
Ειδικότερα οι πληρωμές δύναται να γίνουν τμηματικά σε δύο (2) φάσεις ως εξής:
ΦΑΣΕΙΣ

Α

Β

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΟΜΑΔΑ
1,2

Έπειτα από την Προμήθεια/Εγκατάσταση, την Παραλαβή από την Αρμόδια Επιτροπή
και τη Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης, των ειδών που περιγράφονται παραπάνω και
αφορούν την ΟΜΑΔΑ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & την ΟΜΑΔΑ 2:
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «STEP2SMART»

ΟΜΑΔΑ
3,4

Έπειτα από την Προμήθεια/Εγκατάσταση την Παραλαβή από την Αρμόδια Επιτροπή
και τη Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης, των ειδών που περιγράφονται παραπάνω και
αφορούν την ΟΜΑΔΑ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «STEP2SMART» & την ΟΜΑΔΑ 4: ΤΕΛΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των πληρωμών αποτελεί η χρηματοδότηση της Αναθέτουσας Αρχής
Δήμου Χανίων, από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Π.Δ.Ε. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η
προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής του εν λόγω
συμφωνητικού. Τυχόν καθυστερήσεις καταβολών που δεν θα οφείλονται σε υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής
δεν θα δημιουργούν ευθύνες της απέναντι στην Ανάδοχο Εταιρία. Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή
διακόψει το Συμφωνητικό ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η υλοποίηση του Έργου χωρίς υπαιτιότητα της
Αναδόχου, η Ανάδοχος αμείβεται για τις υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της κοινοποίησης της
σχετικής έγγραφης ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής του Συμφωνητικού, εφόσον
παραληφθούν οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα .
Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του συμφωνητικού, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα
υπερβαίνει το αντικείμενο του Έργου που θα έχει παραληφθεί.
Ζ) Η αξία των ειδών που παραλαμβάνονται καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30 ημερολογιακών ημερών από την
παραλαβή του τιμολογίου και όλων των σχετικών δικαιολογητικών:
-τιμολόγιο του αφετέρου συμβαλλομένου,
-πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
-δελτίο εισαγωγής στην αποθήκη, όπου θα εισαχθούν τα είδη,
-βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων,
-βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και
-βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής του προμηθευτή
και εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κωλύματα και γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού
συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
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Η) Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον
προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων το έτος 2019. Πηγή χρηματοδότησης: Έκτακτα Ειδικευμένα από το Ε.Π.
INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, ΣΑΕΠ 102/6 με κωδικό ΣΑ2017ΕΠ10260015
Θ) Όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι δαπάνες δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής του διαγωνισμού και κάθε
άλλο έξοδο που θα χρειασθεί βαρύνουν τον προμηθευτή και θα κρατηθούν κατά την εξόφληση του χρηματικού
εντάλματος..
Ι) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
ΙΑ) Ο Δήμος Χανίων μπορεί με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της αζημίως δι’ αυτόν.
ΙΒ) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Χανίων παρακρατάει την αριθμ. 1749432/20-11-2019 εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, ΤΜΕΔΕ κατάστημα Αθηνών ποσού ευρώ 10.126,75€ η οποία θα επιστραφεί στην
αφετέρου συμβαλλόμενη μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας.
ΙΒ) Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Χανίων, σύμφωνα με το
ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
ΙΓ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’αρ. 29488/26-06-2019 διακήρυξης διαγωνισμού και οι σχετικές διατάξεις
του N.3852/07-06-10 οι διατάξεις του Ν 2286/95, του ν.4412/2016 και του ν.3463/2006 .
ΙΔ) Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση του συμφωνητικού οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια
ισόκυρα αντίτυπα αυτού, από τα οποία τα τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου Χανίων και το τέταρτο
παρέλαβε ο αφετέρου συμβαλλόμενος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗ

ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
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