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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΟΛΟΥ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 541.212,00 € 

(454.800,00 € + 19% ΦΠΑ) 
 

Στην Λάρισα σήμερα την Τετάρτη , 6 Αυγούστου 2008 μεταξύ αφ' ενός του Δήμου Λαρισαίων 
που νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ ή τον νόμιμο αναπληρωτή 
του, καλουμένου εφ' εξής «Η Αναθέτουσα Αρχή» και αφ' ετέρου του κ. Βασιλείου ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ 
προέδρου του Δ.Σ. και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας ALBIO DATA Α.Ε. 8ο ΧΛΜ Λάρισας-
Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.: 1624, 415 00  ΛΑΡΙΣΑ, ΑΦΜ: 094301693 – Β’ ΔΟΥ Λάρισας, τηλ: 2410.661.168, 
ΦΑΞ: 2410.660.179, καλουμένου εφ' εξής «Ο Ανάδοχος» συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα 
ακόλουθα: 

 
Σε συνέχεια του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή 

στις 28-11-2007 (Διακήρυξη Α.Δ.Σ. 651/19-7-2007) («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο 
με την 356/29-5-2008  Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής («η Κατακύρωση») και λαμβάνοντας υπόψη 
το άρθρο 86 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υλοποίηση του παρακάτω υποέργου στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης : 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Σύστημα Εποπτείας Στόλου» του έργου: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Γ.Π.Σ.)» 

 
ΑΡΘΡΟ 1  ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν 
άρθρο 

Διοικητική Εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 
Επιτροπή Παραλαβής έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και 
των τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: Η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών & βασικού λογισμικού όπως 
εξειδικεύονται στη Σύμβαση. 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης: Βάσει του άρθρου 24 §2 της Υπουργικής Απόφασης 
11389/93, ΦΕΚ 185/β’/23-3-93 (Ε.Κ.Π.-ΟΤΑ), η Σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με την Ανακοίνωση 
της Κατακύρωσης με αρ. πρωτ. 10293/8-7-2008, το δε έγγραφο που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο 
χαρακτήρα.  
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή 
οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Περίοδος Εγγύησης: το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση και ξεκινά από την επομένη 
της ημερομηνίας οριστικής παραλαβής του Έργου. 
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Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 
προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος. 
Προσφορά: η από 28/11/2008 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 
Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του Έργου που 
περιλαμβάνει: 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 
Α1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) 

(Ένα (1) Dell EMC CX3-20f FC4 SPE dual SP τύπου rack 5U, με 10 hot-plug HDD 
146GB 15k rpm FC4 με δύο ανεξάρτητες θύρες FC-AL ο καθένας. Λογισμικό Navi Bundle 
CX3-20 Department, επί τόπου εκπαίδευση, εγγύηση καλής λειτουργίας GOLD τριών (3) 
χρόνων. 
Δύο (2) Brocade SILKWORM 200E FC4 switch τύπου rack 1U 16 θυρών, εκ των οι 12 
ενεργές, το καθένα. Τέσσερα (4) οπτικά καλώδια των 5 μέτρων. Εγγύηση καλής 
λειτουργίας GOLD τριών (3) χρόνων. 
 Παραμετροποίηση και σύνδεση των έξη (6) servers του Δήμου Λαρισαίων (4 Windows 
και 2 Linux) με το SAN. 
Μία (1) συσκευή backup Dell PowerVault TL2000 LTO-3 τύπου rack 2U, με εγγύηση 
καλής λειτουργίας GOLD τριών (3) χρόνων. Λογισμικό Symantec Backup Exec 11d for 
Windows Servers και Linux. Δέκα (10) κασέτες LTO-3 400/800 GB και δύο (2) κασέτες 
καθαρισμού LTO. Ένα (1) οπτικό καλώδιο 5 μέτρων. 
Τον SAN συνοδεύουν εξαρτήματα τοποθέτησης σε Dell rack 4210 42U cabinet, rack 
chassis with sliding rapid και rapid rail mounting kit.) 

1 

Α2 SERVER A 
(Έναν (1) Dell PowerEdge 2950 τύπου rack 2U, με δύο επεξεργαστές Intel Xeon Quad 
Core X5355 2,66GHz / 1333 FSB / L2 cache 8MB (2x4)MB, μνήμη  8Gb (4x2Gb) FB 
DIMM ECC 667MHz, τέσσερις (4) hot-plug σκληρούς δίσκους 73GB SAS 3Gb/s 
15000rpm (οι τρεις (3) σε διάταξη RAID 5 και ο τέταρτος εφεδρικός), ελεγκτή RAID SAS 
3Gb/s PERC 5/i, οδηγό δισκέτας 1,44M, οδηγό CDRW/DVD, κάρτα γραφικών on board, 
δύο (2) Qlogic QLE 2460 Fibre Channel Host Adapter 4Gb/s με συνολικά δύο (2) θύρες 
HBA,  διπλός ελεγκτής δικτύου Fast Ethernet 10/100/1000 Mbps με συνολικά δύο (2) 
θύρες, τέσσερις (4) θύρες USB, μία (1) θύρα RS-232, βασικό και εφεδρικό hot-plug 
τροφοδοτικό 750Watt, βασικό και εφεδρικό hot-plug σύστημα ψύξης και εγγύηση καλής 
λειτουργίας GOLD για τρία (3) χρόνια. Λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003 
Enterprise Edition R2 OLP NL GOVT με CD και με 50 Windows Server 2003 CALs τύπου 
per device, λογισμικό PE2950 Open Manage, λογισμικό προστασίας από ιούς Symantec 
Endpoint protection 11.0 bndl std lic gov με άδεια χρήσης για 3 έτη και 10 χρήστες. Τον 
server συνοδεύουν δύο (2) τεμάχια οπτικού καλωδίου των 5 μέτρων, εξαρτήματα 
τοποθέτησης σε Dell rack 4210 42U cabinet, rack chassis with sliding rapid, rapid rail 
mounting kit, power strips και καλώδια σύνδεσης.) 

1 

Α3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) 
(Ένα (1) APC SmartUPS 5000i 3750 Watt  τύπου rack 5U, με δύο θύρες για τη διαχείριση 
(DB-9 RS-232 και RJ-45 10/100 Base-T) και λογισμικό διαχείρισης και εγγύηση καλής 
λειτουργίας 3 χρόνων. Το UPS συνοδεύουν εξαρτήματα τοποθέτησης σε Dell rack 4210 
42U cabinet, rack chassis with sliding rapid και rapid rail mounting kit.) 

1 

 ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΡΑΦΙ 
Ένα (1) Dell Rack 4210 (42U) με ένα ράφι και τέσσερις (4) ανεμιστήρες με υποστήριξη 
Next Business Day τριών (3) χρόνων. 

1 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΙ  ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ 

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (GLOBAL TRACK G300X) 134 

 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 83 

 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  25 

 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 21 

 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΔΟΥ 30 

 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΔΟΥ 6 

 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 46 

 ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 128 

 
 Ο παραπάνω εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος, παραμετροποιημένος, σε πλήρη 
λειτουργία και θα συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης για κάθε μία συσκευή, και από τα CD ROM με τους 
οδηγούς των συσκευών και όλου του προεγκατεστημένου λογισμικού. 
  Ο αποθηκευτικός χώρος του Server, μετά την εφαρμογή RAID 5, θα χωριστεί σε διαμερίσματα 
(partitions) κατόπιν συνεννόησης. Επίσης η εφαρμογή της διάταξης RAID στο σύστημα SAN θα 
υλοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 3  ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική 
γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 4  ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
 Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για 
την υλοποίηση του Έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 
 Συμπληρωματικά και κατά φθίνουσα ισχύ εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση 
κατακύρωσης του έργου στον ανάδοχο, στο τεύχος της προκήρυξης και την προσφορά του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
5.1 Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει 
γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε 
συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών 
και την παράλειψή της στο μέλλον. 
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

5.2 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε 
κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' 
αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 6  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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6.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, 
χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού 
Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα. 

6.2 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει 
αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

6.3 (α) Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους 
που έχει ενδεχομένως προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα, 
(β) οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα 
Αρχή, (γ) Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, 
των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και 
παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του, (δ) Ο Ανάδοχος 
δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την 
ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο 
Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την 
ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την 
απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων 
που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και (ε) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, 
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη. 
Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
7.1 Η Αναθέτουσα Αρχή θα κοινοποιήσει αμελητί στον Ανάδοχο τους συμμετέχοντες στην Επιτροπή 

Παραλαβής του Έργου και τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. 
7.2 Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 8  ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
8.1 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 

προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 
γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του 
Αναδόχου. 

8.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την 
οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9  ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
9.1 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, σε όλους τους χώρους 

που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Κατόπιν συνεννόησης με 
την Ομάδα Παραλαβής του Έργου, μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση και εκτός εργασίμων 
ημερών και ωρών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του 
Δημαρχείου. 

9.2 Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του που εργάζεται στους χώρους της, ιδίως 
δε ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται 
το Έργο. 
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9.3 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση, στις ήδη υπάρχουσες 
εφαρμογές και εξοπλισμό της που έχουν συνάφεια με το Έργο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συναρμολογήσει το υλικό και να εγκαταστήσει το λογισμικό χωρίς να προκαλέσει τη διακοπή 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημαρχείου. 

 
ΑΡΘΡΟ 10  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον 
θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεών του. 
 
ΑΡΘΡΟ 11  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 
προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών  
 
ΑΡΘΡΟ 12  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
1122..11  ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ  

Ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης με εγγυητική επιστολή σαράντα 
πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ΕΥΡΩ (45.480,00 €) διάρκειας ισχύος πεντέμησι (5,5) 
μηνών και η οποία θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στα άρθρα 24,26,34 και 35 του ΕΚΠ-ΟΤΑ 
και το άρθρο 20 των όρων της Διακήρυξης του διαγωνισμού (Α.Δ.Σ. 651/19-7-2007). 
ΑΡ.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ:GRH049241 
ΕΚΔΟΤΗΣ: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε  

12.2 ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των μηχανημάτων και των εφαρμογών και ύστερα από 
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Ο Ανάδοχος οφείλει να  
αντικαταστήσει την προηγούμενη με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του εξοπλισμού 
ύψους είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ΕΥΡΩ (22.740,00 €) διάρκειας ισχύος τριάντα 
εννέα (39) μηνών, η οποία θα του επιστραφεί με τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το 
δικαίωμα. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο 
που εξέδωσε εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος 
οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ημερών από την προηγούμενη 
σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 13  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
13.1 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του 

Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 
υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη 
Σύμβαση ή την Προσφορά. 

13.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως 
προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με 
αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

13.3 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε 
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή 
πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

13.4 (α) Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε  ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση  της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας 
σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή 
ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή και (β) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, 
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του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας 
που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον 
Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή 
σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 14  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί 105 
ημέρες. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο Λαρισαίων (Ίωνος Δραγούμη 
1, Λάρισα), συναρμολογημένος, παραμετροποιημένος και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας σύμφωνα 
με την προσφορά.  
 
ΑΡΘΡΟ 15  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
15.1 Μετά από αίτημα ενός των συμβαλλομένων, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης 

μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν 
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού 
χρόνου φόρτωσης – παράδοσης με την συγκεκριμένη διαδικασία, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

15.2 Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι 27 Ημέρες ύστερα από 
σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 14 Ημέρες. Μετά τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την 
Επιτροπή Παραλαβής Έργου, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, 
άσχετα εάν το αίτημα του Αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα.  
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα 
ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το υλικό.  

 
ΑΡΘΡΟ 16  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
16.1 Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 

χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που 
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν 
προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόσθετη αποζημίωση που υπολογίζεται ως 
εξής:  
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του 
μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 15 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό 
του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.  

β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.  

16.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά πρόσθετης αποζημίωσης υπολογίζονται επί της 
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που 
τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, η πρόσθετη αποζημίωση υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 17  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
17.1 Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδομένων Η/Υ, των εξαρτημάτων τους και του 

λοιπού εξοπλισμού, μέχρι την  ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα 
μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 

17.2 Τα δικαιώματα επί του βασικού λογισμικού που ο Ανάδοχος εγκαθιστά στον εξοπλισμό, 
παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποκτά τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχει 
νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους. 

17.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί με δικές του δαπάνες και μέσα στις αναγκαίες τεχνολογικές 
ή άλλες μεταβολές του Εξοπλισμού, αντικαταστάσεις λογισμικού και σε κάθε άλλη απαραίτητη ή 
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πρόσφορη ενέργεια όταν αυτές επιβάλλονται για την προστασία των δικαιωμάτων τρίτων 
προσώπων, που αποδεδειγμένα ισχυρίζονται πως έχουν δικαίωμα επ' αυτών ή όταν η 
Αναθέτουσα Αρχή εμποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγμένης ύπαρξης δικαιωμάτων 
τρίτων προσώπων επ’ αυτών, παρέχοντας προϊόντα ίδιας αξίας, απόδοσης και λειτουργίας. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα 
Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της 
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με 
όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 
συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου 
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα 
υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 
ΑΡΘΡΟ 18  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
18.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων 
(οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι 
θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές 
προδιαγράφονται στην Προκήρυξη και στην προσφορά που κατέθεσε, όπως προκύπτει από την 
απόφαση κατακύρωσης. 

18.2 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την 
παράδοσή του καινούργιος. 

18.3 Για χρονικό διάστημα 36 μηνών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού κάθε 
είδους και του λογισμικού κάθε είδους που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου, που 
καλείται Περίοδος Εγγύησης, ο Ανάδοχος εγγυάται ότι θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.  Ο εξοπλισμός και το λογισμικό 
νοούνται σε καθεστώς εγγύησης υπό την ευθύνη του Αναδόχου από τη στιγμή της εγκατάστασής 
τους. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της οριστικής τους παραλαβής δεν 
συμπεριλαμβάνεται στην Περίοδο Εγγύησης.  
Ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού και του 
λογισμικού κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. 
Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε 
ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν μπορέσει να αποδείξει ότι τα 
ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα 
υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. 
Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του 
συνόλου του εξοπλισμού ή του λογισμικού, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο 
βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε 
ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. 

 
ΑΡΘΡΟ 19  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
19.1 Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα 

αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, 
στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, 
όπως: 
α) τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαμετακόμισης, 
παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας συναρμολόγησης και της 
θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη Σύμβαση προϊόντων.  

β) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που 
προβλέπονται στη Σύμβαση 

γ) τα έξοδα της προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου 
δ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 
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19.2 Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή 
α) Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
β) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 
Σε περίπτωση που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται έκδοση τιμολογίου η εξόφληση του οποίου, 
σύμφωνα με την Σύμβαση, γίνεται σε επόμενη διαχειριστική περίοδο από αυτήν της έκδοσης, δεν 
απαιτείται νέο τιμολόγιο. 

 
ΑΡΘΡΟ 20  ΤΙΜΗΜΑ 

Το τίμημα που συμφωνήθηκε για την αγορά από την Αναθέτουσα Αρχή του αντικειμένου της 
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ΕΥΡΩ 
(454.800,00 €), το οποίο επιβαρύνεται με ΦΠΑ σε ποσοστό 19% (86.412,00 €).  

Το παραπάνω ποσό αφορά το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Σύστημα Εποπτείας Στόλου» του έργου: 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Γ.Π.Σ.)» 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή και οι όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 21  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με εξόφληση όλου του ποσού μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και με τήρηση των σχετικών 
διαδικασιών πληρωμών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 
την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και τη 
Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και του ΥΠΕΣΔΔΑ, 
καθώς και από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Λάρισας. 
 
ΑΡΘΡΟ 22  ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
22.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει 

την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  

22.2 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 της παρούσας Σύμβασης. 

22.3 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται 
κατά περίπτωση, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, τα αναφερόμενα στην §5 του Άρθρου 35 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.  

 
ΑΡΘΡΟ 23  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
23.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας  
23.2 Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 

που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και 
να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

23.3  Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά 
και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 
επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 24  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται 
στο άρθρο 28 της με αριθμό απόφασης 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠ-ΟΤΑ) 
 
ΑΡΘΡΟ 25  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
24.1 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία 
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ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 

24.2 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, τότε ισχύουν τα αναφερόμενα 
στο Άρθρο 40 του ΕΚΠ-ΟΤΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 25  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) 
πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως:  
Για την Αναθέτουσα Αρχή:  ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Ταχ.Δ/νση.: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 (Τ.Θ. 1259) 
Ταχ.κωδ.: 411 10. – ΠΟΛΗ: ΛΑΡΙΣΑ. 
Τηλ.: 2410.564.233   fax: 2410.250.372 

Για τον Ανάδοχο:   ALBIO DATA Α.Ε. 
Ταχ.Δ/νση.:8ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Τ.Θ. 1624). 
Ταχ.κωδ.: 415 00 – ΠΟΛΗ: ΛΑΡΙΣΑ 
Τηλ.:2410.661.168   fax: 2410.660.179 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου 
και την απόδειξη της. 
Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή 
απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, 
πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 27  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Οι  διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας είναι οι εξής: 
-ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007). 
-Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993). 
-Η Διακήρυξη του διαγωνισμού με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (Α.Δ.Σ. 651/19-7-2007). 
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