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Προμήθεια συστήματος για αναβάθμιση δικτύων
υπολογιστών μέσω πλατφόρμας στο Δημαρχείο
Λίμνης Δ.Ε Ελυμνίων
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:
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CPV: 48900000-7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υλικών για την λειτουργία (στο κεντρικό Δημοτικό κτίριο
που είναι το Δημαρχείο στην παραλία Κοινότητας Λίμνης), συστήματος διαχείρισης Linux Server,
για διαχείριση υπολογιστών Windows/Linux και thin client terminals
Το σύστημα διαχείρισης θα βασίζεται σε 100% ελεύθερο λογισμικό, ενώ ο τρόπος χρήσης και η
ενοποίηση των δύο λειτουργικών συστημάτων Windows και Linux σε ενιαίο περιβάλλον
διαχείρισης, με απλά τερματικά και με raspberry ή mini pc’s στο ίδιο δίκτυο αποτελεί διεθνή
καινοτομία.
Η σύμβαση αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω υλικών:
1. HP PROLIANT SERVER DL 380p G8 128SSD+512SSD+2TB HDD
2. APC UPS PRO 750W
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2,5 2TB
4. MICROTIK ROUTER SMART 24GB 2X10GB
5. RAILS FOR SERVER DL380
6. MICROTIK ROUTER 3 ports 1 wan
Συμπεριλαμβανομένων την αρχική εγκατάσταση server & ρύθμιση software lserver-admin
Συνοπτικά, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λογισμικού, θα επέλθουν τα παρακάτω
οφέλη:


Θα λειτουργεί πλήρως, με τη χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού, ο οποίος δεν θα
χρειάζεται αλλαγή με την πάροδο του χρόνου, παρά μόνο σε περίπτωση βλάβης.



Η επέκτασή του θα γίνεται με τη χρήση φθηνότερου εξοπλισμού.



Η συντήρησή του θα είναι πολύ μικρότερη λόγω της ανάγκης για συντήρηση του hardware
και software του κεντρικού server και όχι όλων των θέσεων εργασίας.



Ελαχιστοποιείται ο χρόνος down time του δικτύου.



Δεν θα έχει κόστη προμήθειας και χρήσης λογισμικού server.



Δεν θα έχει κόστη αδειών χρήσης (εξαιρείται το ΛΣ Windows)
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Θα έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης και εργασίας χρηστών και
απομακρυσμένης διαχείρισης.



Θα αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται
παλαιάς τεχνολογίας υπολογιστές.



Θα δίνει πρόσβαση στο διαδίκτυο με απόλυτη ασφάλεια και έλεγχο περιεχομένου από τον
διαχειριστή



Θα κάνει πλήρη χρήση του περιεχομένου που υπάρχει στο καταθετήριο ελεύθερου
λογισμικού που αναπτύσσει η κοινότητα του linux.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας
προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του
κορονοϊού COVID-19 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 30520/21-5-2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής
Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ:64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8 ) και την με αρ. απόφαση Δ.Σ
125/2020 (ΑΔΑ: 6Υ2ΤΩΛ5-ΨΗΥ),που ελέγχθηκε για την Νομιμότητά της με την υπ’αρ.
128028/2020

απόφαση

του

Συντονιστή

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Θεσσαλίας-Στερεάς

Ελλάδας(ΑΔΑ:64ΚΗΟΡ10-ΡΚΕ).
Μέσα στην τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και τοποθέτησης .
Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφή στον Κ.Α 10-7134.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 με
ποσό 3.600,00 € και η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση .

Μαντούδι 27/07/2020
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Τ.Υ
Γερογιάννης Γεώργιος

Συντάχθηκε

Λιακόπουλος Κυριάκος
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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

23/2020

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
3.599,92 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
CPV: 48900000-7

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ/TEMAXIO

ΣΥΝΟΛΟ

1

HP PROLIANT SERVER DL 380p G8
128SSD+512SSD+2TB HDD

1

1715,00

1715,00

2

APC UPS PRO 750W

1

670,00

670,00

3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2,5 2TB

1

100,00

100,00

4

MICROTIK ROUTER SMART 24GB 2X10GB

1

180,00

180,00

5

RAILS FOR SERVER DL380

1

208,22

208,22

6

MICROTIK ROUTER 3 ports 1 wan

1

30,00

30,00
2.903,22

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%

696,77

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 24%

Μαντούδι 27/07/2020
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Τ.Υ
Γερογιάννης Γεώργιος

3.599,99

Συντάχθηκε

Λιακόπουλος Κυριάκος
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Τεχνικά χαρακτηριστικά – δυνατότητες
1. Χρήση Νέων – Παλαιών υπολογιστών (ως απλών τερματικών) ταυτόχρονα και εναλλαγή
χρηστών σε οποιαδήποτε θέση εργασίας.
Η χρήση Windows 7, 10 καθώς και Debian ή Ubuntu θα γίνεται χρησιμοποιώντας παλαιά αλλά
και νέα μηχανήματα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε εξοπλισμό. Θα Γίνεται επίσης και με τα απλά
τερματικά (thin clients), είτε με εξοπλισμό 15ετίας, είτε με raspberry τα οποία έχουν πολύ χαμηλό
κόστος ανά θέση εργασίας και με μηδενικό κόστος συντήρησης αλλά και λειτουργίας (2-3 Watt).
Όλες αυτές οι περιπτώσεις

θα δουλεύουν με τους ίδιους χρήστες σε οποιαδήποτε θέση

εργασίας. Τα μηχανήματα που λειτουργούν ως κουτά τερματικά και παίρνουν την ισχύ από τον
server θα έχουν 2 login οθόνες. Με ALT-CTRL-F6 θα γίνεται login στα Windows και με ALTCTRL-F7 login στο για Linux. Τα αρχεία των χρηστών θα φαίνονται και στα 2 λειτουργικά (στα
Έγγραφα μου στα Windows και στον προσωπικό φάκελο στο Linux).
Υπολογιστές με ισχύ και εγκατεστημένα Windows που υπάρχουν θα μπορούν να συνδεθούν στο
domain ώστε η αποθήκευση των αρχείων να γίνεται κεντρικά και έτσι να λαμβάνονται κεντρικά
backup.
2. Πλήρως παραμετροποιήσιμο από τους χρήστες.
Η

μέθοδο θα

έχει κύριο χαρακτηριστικό

την δυνατότητα να γίνεται προεγκατάσταση των

υπηρεσιών, έτσι ώστε ο χρόνος μετάβασης από την παλαιά κατάσταση στην νέα να είναι
ελάχιστος.
Παράλληλα, θα παρέχεται η δυνατότητα, μέσω ενός απλού μενού επιλογών να εκτελεστούν όλες οι
απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης με τρόπο κατανοητό και από έναν μη εξειδικευμένο χρήστη.
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3. Επεκτασιμότητα νέων θέσεων εργασίας
Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού θα είναι δυνατή η επέκταση θέσεων στο Δήμο με
ελάχιστο κόστος εξοπλισμού, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα να επεκταθεί οποιοδήποτε
δίκτυο υπολογιστών, ανάλογα με τις ανάγκες, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε «εξωτερική»
τεχνική υποστήριξη. Οποιοσδήποτε νέος υπολογιστής με οποιοδήποτε ΛΣ μπορεί να προστεθεί
στο υπάρχον δίκτυο.
4. Απομακρυσμένη διαχείριση για χρήση αλλά και συντήρηση
Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης να μπορεί να συνδεθεί στο λογαριασμό του απομακρυσμένα
μέσω web interface και να εργαστεί στον υπολογιστή του, με τον ίδιο τρόπο που εργάζεται όταν
είναι στο γραφείο του.
Επίσης το λογισμικό πρέπει να επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση και συντήρηση του
δικτύου μέσω web-interface αλλά και κονσόλας εντολών, χωρίς να ξοδεύονται ανθρωποώρες σε
άσκοπες

μετακινήσεις

εξειδικευμένων

τεχνικών

και

να

υπάρχει

πλήρης

δυνατότητα

απομακρυσμένης εγκατάστασης εφαρμογών σε ΛΣ Windows/Linux.
5. Ασφάλεια των δεδομένων χρηστών
Τα δεδομένα των χρηστών θα πρέπει να βρίσκονται αποθηκευμένα στο ασφαλές περιβάλλον του
server και η λήψη αντιγράφων ασφαλείας γίνεται αυτόματα. Σε περίπτωση που χαλάσει ο
υπολογιστής ενός χρήστη που δουλεύει σε απλό τερματικό, τα δεδομένα του δεν θα χάνονται,
ακόμη και αν δεν τα έχει αποθηκεύσει. Μόλις ο χρήστης συνδεθεί ξανά, όλη η εργασία του
βρίσκεται στο σημείο που είχε σταματήσει πριν τη βλάβη του τερματικού του.
Λόγω της δυνατότητας δικτυακών χρηστών η αποθήκευση των αρχείων των χρηστών θα γίνεται
κεντρικά στον server και θα παρέχεται η δυνατότητα ώστε

να λαμβάνονται

backup των

λογισμικών αλλά και των αρχείων κεντρικά.
Θα παρέχεται η δυνατότητα να μπορεί να προγραμματιστεί το backup να γίνεται αυτόματα εκτός
ωραρίου εργασίας των Υπηρεσιών του Δήμοου και με την λήψη του backup ο server να
ενημερώνει με e-mail για την ενέργειά του αυτή.
Σε περίπτωση εκτεταμένης διακοπής ρεύματος πέραν των δυνατοτήτων χρονικής υποστήριξης
από τις μπαταρίες του ups, το ups θα αναλαμβάνει αυτόματα να τερματίσει με απόλυτη ασφάλεια
όλες τις υπηρεσίες που εκτελούνται στον server και τον ίδιο το server. Με την επιστροφή του
ρεύματος, το ups θα αναλαμβάνει αυτόματα να εκκινήσει τον server και να σηκώσει όλες τις
υπηρεσίες έτσι ώστε το σύστημα να καταστεί αυτόματα λειτουργικό ξανά.
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Δυνατότητα ετήσιας άδειας συντήρησης που να αφορά τα παρακάτω.
-

Παρέχεται υποστήριξη τεχνικών προβλημάτων που αφορούν την χρήση και την λειτουργία
της εφαρμογής ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα όπως στην αρχική
εγκατάστασή της.

-

Θα εκτελούνται όλες οι απαιτούμενες αναβαθμίσεις λογισμικού του server και των
λογισμικών που τρέχουν σε αυτόν, έτσι ώστε όλα τα εγκατεστημένα προγράμματα να είναι
διαρκώς ενημερωμένα στις τελευταίες σταθερές και δοκιμασμένες εκδόσεις τους.

-

Επιδιορθώσεις εξοπλισμού λόγω προβλημάτων σε hardware των σταθμών εργασίας, όπως
επίσης και θέματα software και hardware των υπολογιστών που λειτουργούν ως fat clients,
θα αντιμετωπίζονται ανά περίπτωση.

-

Ελαχιστοποίηση συντήρησης πολλών ups και περιορισμός, όσοι οι σταθμοί εργασίας, με
προφανές όφελος σε κόστη κτήσης και συντήρησης των ups αυτών.

Μαντούδι 27/07/2020
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Τ.Υ
Γερογιάννης Γεώργιος

Συντάχθηκε

Λιακόπουλος Κυριάκος
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην «Προμήθεια συστήματος για αναβάθμιση δικτύων υπολογιστών
μέσω πλατφόρμας στο Δημαρχείο Λίμνης Δ.Ε Ελυμνίων».
Άρθρο 2ο- Διατάξεις που ισχύουν
Οι διαδικασίες ανάθεσης της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:















Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του Ν. 4412/2016
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 3.
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου κλπ
Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7-4-2014) και ισχύει.
Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι
2014/25/ΕΕ)» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4441/2016 «Απλοποίηση
διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και
λοιπές διατάξεις».
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Άρθρο 3ο- Συμβατικά Τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος
είναι: α) Η σύμβαση
β) απόφαση ανάθεσης
γ) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου
δ) Ο προϋπολογισμός
ε) Η Συγγραφή υποχρεώσεων
ζ) Η τεχνική έκθεση
Άρθρο 4ο-Τρόπος εκτέλεσης της Προμήθειας
Η εκτέλεση της Προμήθειας θα γίνει με με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι
τεχνικές προδιαγραφές .
Άρθρο 5ο- Σύμβαση
Ο ανάδοχος της Προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής
υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των δέκα(10)ημερών να
υπογράψει την σύμβαση. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει έγκαιρα για την υπογραφή της
παραπάνω σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 6ο- Έκπτωση του αναδόχου
Εφ'όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
Προμήθειας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να
κηρυχθεί
έκπτωτος,
σύμφωνα
με
τις
διατάξειςτουΝ.4412/16«ΔημόσιεςΣυμβάσειςΈργων,ΠρομηθειώνκαιΥπηρεσιών
(προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4441/2016
«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».
ΑΡΘΡΟ 7ο- Τίμημα και τρόπος πληρωμής
Το συνολικό τίμημα αναγράφεται στη Σύμβαση, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης.
2. Όλες οι πληρωμές του Αναδόχου υπόκειται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη,
δασμούς, και λοιπές εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων κλπ κατά τις κείμενες διατάξεις
ισχύουσες την ημέρα της Δημοπρασίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
3. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, σε ολόκληρο το ποσό με
την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των
δήμων και κοινοτήτων" και σύμφωνα με την διαδικασία παραλαβής και πληρωμής του Ν.
4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ)» και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4441/2016
«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον
ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις». Με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την
προσκόμιση των αντιστοίχων απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του
Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, του πρωτοκόλλου
παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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Τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του Αναδόχου είναι τα
εξής: α. Τιμολόγιο του Αναδόχου.
β. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
γ. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της
Αναθέτουσας Αρχής που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα ποσά πληρωμής προέρχονται από την έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού
ποσού ύψους 75.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (ΑΔΑ:64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8)
ΑΡΘΡΟ 8ο- Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τα τέλη και
κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει
τους Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 9ο- Παραλαβή
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής πριν από την πληρωμή.
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα παραδοτέα που προσκόμισε ο
Ανάδοχος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από
τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται
από την Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανομένου είδους ή την
αποκατάσταση των λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με
τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και
κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 10ο - Ανωτέρα Βία
Ο Ανάδοχος που επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας φέρει το βάρος της απόδειξής της.
Στερείται όμως το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν
προσκομίσει στη Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών
αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική
αδυναμία του να εκτελέσει τη σύμβαση που του ανατέθηκε.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε
άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις
απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων
του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα,
ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα μετακίνησης και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη
δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, που
ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού, με μοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει αποκλειστικώς και εξολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε
τρίτου προβάλλοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σημάτων κλπ., που
έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με μελέτες, μεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήματα, εφευρέσεις
κλπ. Που θα χρησιμοποιηθούν για την εκ μέρους του πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι
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σχετικές δαπάνες, η μέριμνα και οι διαδικασίες για τη νόμιμη χρησιμοποίηση όλων των ανωτέρω
βαρύνουν εξολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως
κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε ο Εργοδότης και τα όργανα αυτού να μην υποστούν οποιαδήποτε
ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία.

ΑΡΘΡΟ 12ο - Εφαρμοστέο Δίκαιο
Ο ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά
κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος
σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοστέο δε Δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Μαντούδι 27/07/2020
Θεωρήθηκε
Ο προϊστάμενος Τ.Υ
Γερογιάννης Γεώργιος

Συντάχθηκε

Λιακόπουλος Κυριάκος
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