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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ , ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Κωνσταντία Μαρκουλάκη 
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανία, Κρήτης, ΤΚ: 73135
Τηλ.: 28213- 41760, Fax: 28213- 41763
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

Στα Χανιά σήμερα  οι κάτωθι 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. Αναστάσιο Αλόγλου  
σύμφωνα με την υπ’αρ.358/02-09-2019  Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων 
και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

2. Η εταιρεία  MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ,  με διακριτικό τίτλο  «MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε»  με Α.Φ.Μ.: 800442756 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών,   
με  έδρα Αιόλου 67 105 59 -Αθήνα  Τηλ:  210-6996260  και αρ. ΓΕΜΗ  122826701000,  με  νόμιμο 
εκπρόσωπο τον Διευθύνων Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Τερζή του Παναγιώτη.

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα κάτωθι:

α) Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητα του και σε εκτέλεση της  υπ’ αρ.506/2019 
απόφασης  Οικονομικής Επιτροπής(ΑΔΑ: ΨΛΦΠΩΗ5-Ο0Ν),   περί κατακύρωσης ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού για την Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου με δυνατότητα για 
μεταφορά ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ),  τριών (3) ηλεκτρικών δικύκλων, σταθμού 
φόρτισης και συμπληρωματική εκπαίδευση,  που αναθέτει στην αφετέρου συμβαλλόμενη, την 
ανωτέρω προμήθεια όπως αναφέρονται, έναντι του συνολικού ποσού των 121.520,00€  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%  ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Ηλεκτροκίνητο Mini Λεωφορείο 1 77.700,00 77.700,00 €

2 Ηλεκτρικό δίκυκλο 3   3.200,00 9.600,00 €

3 Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος φόρτισης τεσσάρων 
θέσεων

1   9.150,00 9.150,00 €

4 Συμπληρωματική εκπαίδευση Υπηρεσία   1.550,00 1.550,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 98.000,00 €

ΦΠΑ 24 % 23.520,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 121.520,00 €
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β) Ο αφετέρου συμβαλλόμενος  έχει τις εξής υποχρεώσεις: 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά Είδος 1, Είδος 2 και Είδος 3 
(εγκατεστημένο σε πλήρη λειτουργία) εντός εκατό είκοσι  (120) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με την μελέτη 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη 
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 
4412/2016

 Να φροντίσει με δικά του έξοδα, για τον εφοδιασμό του αυτοκινήτου με τις απαραίτητες 
πινακίδες κυκλοφορίας του. Οι πινακίδες κυκλοφορίας του πρέπει να εκδοθούν στο τμήμα 
συγκοινωνιών του νομού της έδρας του Δήμου.

 Να προβεί με δικές του δαπάνες, σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση 
επί των οχημάτων, που θα απαιτηθεί από τον έλεγχο ΚΤΕΟ ή την Υπηρεσία έκδοσης της 
άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων. Η έκδοση άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή τους.

 Να εκτελέσει την παραπάνω προμήθεια και εκπαίδευση  σύμφωνα με την κατατεθειμένη 
οικονομική και τεχνική προσφορά του και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης: 
Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

γ) Η παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης.

δ) Ο Δήμος Χανίων μπορεί να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 
4412/2016.

ε) Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί  στον προμηθευτή  μετά την οριστική παραλαβή, την 
υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και απάντων των σχετικών  δικαιολογητικών:
      -τιμολόγιο νόμιμα θεωρημένο του αφετέρου συμβαλλομένου,
      -βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων,
      -βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας και 
      -βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας περί μη οφειλής του προμηθευτή
Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες 
κρατήσεις.
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 αρθρ.1 παρ.Ζ,5 υποπαρ.Ζ.5 του Ν.4152/2013 (Άρθρο 4 
οδηγίας 2011/7 της ΕΕ) , καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση 
από τον συμβασιούχο. 
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στ) Την αφετέρου συμβαλλόμενη βαρύνουν οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού  και όλες οι 
νόμιμες κρατήσεις οι οποίες θα παρακρατηθούν κατά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος. 

ζ) Η δαπάνη της προμήθειας  καλύπτεται από  ιδίους πόρους του Δήμου με το ποσό των 29.520,00 € 
και από το Πρόγραμμα INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020» με το ποσό των 92.000,00 €.   
Σχετικός  Κ.Α 69-7132.001 

η) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο  Δήμος Χανίων παρακρατάει την υπ΄αριθμό 1750688/06-
03-2020 Εγγυητική Επιστολή του Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων  
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)   ποσού 4.900,00€.

θ) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ.32717/10-07-2019 διακήρυξης διαγωνισμού τους 
οποίους ο προμηθευτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αποτελούν και όρους της παρούσας 
σύμβασης, οι διατάξεις του ν.4412/2016 , Ν3852/10, Ν3463/2006.

ι) 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 ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

         
         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
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