
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ        
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ       Αριθ. Πρωτ. 7123 
Δ/νση    : ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΩΝ 1, 58200 ΕΔΕΣΣΑ  
Α.Φ.Μ  :  998721868, Δ.Ο.Υ.: ΕΔΕΣΣΑΣ 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, καθώς και  του Ν. 3731/2008. 

3) Ότι στον προϋπολογισμό υπάρχει γραμμένη πίστωση για την «Παροχή 

υπηρεσιών και υλικών για τη λειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων 

ποδηλάτων στον Δήμο Έδεσσας για ένα έτος» συνολικού ποσού 

16.606,40€, με πολυετή υποχρέωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας 

για το έτος 2020 ποσό 8.303,20 €  και  για το έτος 2021 ποσό 8.303,20 €, με 

την ένδειξη: 

α) Κ.Α. 02.30.6162.001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποκατάστασης κλοπών και 

βανδαλισμών και πίστωση  950,00 €, για κάθε έτος και  

β) Κ.Α. 02.30.6162.002 με τίτλο «Λειτουργία και διαχείριση συστήματος 

ποδηλάτων» και πίστωση  7.353,20 € για κάθε έτος 

4) Την αρ. 67/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονισμός Λειτουργίας 

Κοινοχρήστων Ποδηλάτων στο Δήμο Έδεσσας». 

5) Την αρ.1Υ/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. 

6) Τη διάθεση πίστωσης από την Οικονομική Υπηρεσία (αριθ. Πρωτ. 6938/09-06-

2020    ΑΔΑ: 6Λ0ΕΩΡΠ-ΨΓΖ και ΑΔΑΜ: 20REQ006833337 2020-06-09). 

7) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7076/11-6-2020 προσφορά, που υποβλήθηκε σε 

συνέχεια της Α.Π. 6975/09-06-2020 πρόσκλησης  και  συγκεκριμένα, της 

εταιρείας «CYCLOPOLIS ΙΚΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» που εδρεύει στην  Αθήνα, στην συμβολή των οδών Ιφιγενείας 

81 & Βελικοπούλου,  Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 2108144572, FAX: 

2108144579, με Α.Φ.Μ. 800362781 - Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον κ. Χαράλαμπο Σιακαντάρη, έναντι του συνολικού ποσού δέκα 

τριών χιλιάδων ΕΥΡΩ (13.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%   και συνολικής αξίας 

ΑΔΑ: Ω574ΩΡΠ-ΦΩΟ



δέκα έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι Ευρώ (16.120,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24%. 

8) Ότι ο Δήμαρχος Έδεσσας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αναλαμβάνει να 

καλύψει το κόστος της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών και υλικών για τη 

λειτουργία του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο 

Έδεσσας για ένα έτος», η οποία και λόγω του ποσού μπορεί να ανατεθεί 

απευθείας. 

9) Ότι η παραπάνω υπηρεσία κρίνεται αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία, 

συντήρηση και διαχείριση  του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων 

Ποδηλάτων Έδεσσας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας  

«Παροχή υπηρεσιών και υλικών για τη λειτουργία του συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Έδεσσας για ένα έτος» προϋπολογισμού 

16.566,40  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με απευθείας ανάθεση. 

Β. Αναθέτουμε την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρεία 

«CYCLOPOLIS ΙΚΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» που εδρεύει 

στην  Αθήνα, στην συμβολή των οδών Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου,  Τ.Κ. 14231 Νέα 

Ιωνία, τηλ. 2108144572, FAX: 2108144579, με Α.Φ.Μ. 800362781 - Δ.Ο.Υ. Νέας 

Ιωνίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χαράλαμπο Σιακαντάρη,  έναντι του 

ποσού των 16.120,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Γ. Η δαπάνη των 16.120,00  Ευρώ θα διατεθεί με πολυετή υποχρέωση στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας για το έτος 2020 ποσό 8.060,00 €  και  για το 

έτος 2021 ποσό 8.060,00 €, με την ένδειξη: 

α) Κ.Α. 02.30.6162.001 με τίτλο «Υπηρεσίες αποκατάστασης κλοπών και 

βανδαλισμών και πίστωση  930,00 €, για κάθε έτος και  

β) Κ.Α. 02.30.6162.002 με τίτλο «Λειτουργία και διαχείριση συστήματος 

ποδηλάτων» και πίστωση  7.130,00 € για κάθε έτος, του προϋπολογισμού εξόδων 

έτους 2020.  

Δ. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού 16.120,00 Eυρώ του αναδόχου θα 

γίνεται τμηματικά και ειδικότερα:  

 α) οι υπηρεσίες με α/α1, συνήθως ανά δίμηνο μετά από προσκόμιση των 

σχετικών παραστατικών και του πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής 

(Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών λιπαντικών καθώς και 

ΑΔΑ: Ω574ΩΡΠ-ΦΩΟ



ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου) ύστερα από εισήγηση του επόπτη 

και της αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Διοίκησης της σύμβασης  και πάντα 

συνοδευόμενη από τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. αλληλογραφία υπηρεσίας – 

αναδόχου, τιμολόγιο προμήθειας ανταλλακτικών ή και υπηρεσιών επισκευής, 

ημερολόγιο εργασιών, κ.λ.π.) και   

β) οι υπηρεσίες με α/α 2, κατά περίπτωση (απολογιστικά), όταν και εάν 

αυτό κριθεί απαραίτητο από τον επόπτη και την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Διοίκησης της υπηρεσίας και πάντα συνοδευόμενη από τα 

απαραίτητα έγγραφα επισκευής (π.χ. αλληλογραφία υπηρεσίας – αναδόχου, 

φωτογραφικό υλικό, εκτίμηση κόστους αποκατάστασης, ημερολόγιο εργασιών κ.λ.π.) 

και το πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή (Επιτροπή Παραλαβής 

Προμηθειών – Υπηρεσιών λιπαντικών καθώς και ανταλλακτικών οχημάτων – 

μηχανημάτων έργου), σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου: 

Α/
Α 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ-
ΔΑΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 

Λειτουργία και 
διαχείριση του 
συστήματος 
κοινόχρηστων 
ποδηλάτων - ΚΑΕ 
02.30.6162.002 

ΤΕΜ 20 575,00 11.500,00 

2 

Υπηρεσίες 
αποκατάστασης 
κλοπών και 
βανδαλισμών -
ΚΑΕ 
02.30.6162.001 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤ
Α-ΣΗΣ 

(ΑΠΟΛΟΓΙΣΤ
Ι-ΚΑ) 

---- ------ 
         

1.500,00  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 13.000,00 

Φ.Π.Α. 24%       3.120,00  

Σ υ ν ο λ ι κ ή   δ α π ά ν η 
        

16.120,00 

 

Ε. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, αρχομένης από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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