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Στο Ηράκλειο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα ../…/2022 και ώρα …:00πμ, μεταξύ: 

• της εταιρίας με την επωνυμία ……………………….., που εδρεύει στην …………….., ……………….., 
Μαρούσι, ΑΦΜ ………………., ΔΟΥ …………… και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας από τον κ. …………………………. 

Και 

• του ΔΗΜΟΥ, αποκαλούμενος στο εξής "ΔΗΜΟΣ   /ΠΕΛΑΤΗΣ” που εδρεύει στο Ηράκλειο Αγίου 
Τίτου 1, ΑΦΜ 997579296, ΔΥΟ Ηρακλείου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον τον κ. 
Σισαμάκη Γεώργιο, Αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δήμου Ηρακλείου   

Ο ΔΗΜΟΣ δηλώνει ότι υφίστανται όλες οι εκ του νόμου προϋποθέσεις και έχουν τηρηθεί από την 
πλευρά του όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης πλαίσιο (στο 
εξής η «Σύμβαση»). 

συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει έναντι του ΠΕΛΑΤΗ (εφεξής Έργο / Έργα): 

(ϊ)την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλάβης ενεργού εξοπλισμού MAN 
(Η)την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού UPS/μπαταριών (Ηϊ)την 
παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλάβης υποδομής δικτύου οπτικών ινών (ϊν)την 
προμήθεια εξοπλισμού και την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης νέου Χρήστη MAN 
(ν) την παροχή υπηρεσιών μετεγκατάστασης Χρήστη MAN 

σύμφωνα με την εκάστοτε Τεχνικοοικονομική Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα εκπονείται 
αρμοδίως θα υποβάλλεται στον ΠΕΛΑΤΗ και θα συμφωνείται προηγουμένως από τους εδώ 
συμβαλλόμενους. Ρητά συμφωνείται ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να υποβάλλει 
Τεχνικοοικονομική Προσφορά για τις ως άνω περιπτώσεις l.l(i), (ii) και (iii) εντός επτά (7) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του ΠΕΛΑΤΗ. 

1.2Το Έργο/Έργα αφορούν σε εργασίες και υπηρεσίες οι οποίες δεν καλύπτονται από τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ στα πλαίσια της συντήρησης του έργου MAN (σύμφωνα με την από      σύμβαση). 

1.3 Τυχόν ειδικότεροι τεχνικοί, ή άλλοι όροι σε σχέση με το Έργο/Έργα δύνανται να 
συμπεριλαμβάνονται στις εκάστοτε Τεχνικοοικονομικές Προσφορές του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

2.1 Το Έργο/Έργα θα παραδίδονται εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται στην 
εκάστοτε συμφωνηθείσα Τεχνικοοικονομική Προσφορά. 
2.2 Στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρών αντικειμενικών λόγων μη εμπρόθεσμης υλοποίησης του 
Έργου (άνευ υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ) καθώς και στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι 



 

που συνιστούν ανωτέρα βία, μετά από αίτηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και έκδοση σχετικής προς τούτο 
απόφασης του ΠΕΛΑΤΗ, θα παρατείνεται αναλόγως ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης του 
Έργου, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε κυρώσεων. 
2.3 Η παραλαβή του κάθε Έργου θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του ΔΗΜΟΥ   , η οποία θα 
συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του το αργότερο εντός 15 
ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ολοκλήρωση του. 
Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας (15 ημερολογιακές ημέρες) και εφόσον η οριστική 
παραλαβή του Έργου δεν έχει γίνει ή/και δεν έχει συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο για λόγους 
που δεν εμπίπτουν στην ευθύνη του Αναδόχου, το Έργο θα θεωρείται ως αυτοδικαίως 
παραληφθέν. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 

3.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παρέχει τις υπηρεσίες και εργασίες με το κατάλληλο προσωπικό και 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές όπως αυτές θα προσδιορίζονται ειδικότερα από τα μέρη στις 
επιμέρους Τεχνικοοικονομικές Προσφορές του Αναδόχου. 

3.2 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα παρέχει τις υπηρεσίες προσηκόντως και εμπροθέσμως σύμφωνα με τους 
όρους της Σύμβασης και την εκάστοτε Τεχνικοοικονομική Προσφορά, χρησιμοποιώντας την 
τεχνογνωσία του και θα ενημερώνει σχετικά τους υπευθύνους του ΠΕΛΑΤΗ. 
3.3 Ο ΔΗΜΟΣ  θα υποβάλλει εγγράφως αίτημα προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ για την υποβολή 
Τεχνικοοικονομικής Προσφοράς για κάθε επιμέρους Έργο που αναφέρεται στο άρθρο 1 της 
παρούσας. Ρητά συμφωνείται ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του ΠΕΛΑΤΗ η ανάθεση ή όχι 
του κάθε επιμέρους Έργου/Έργων στον ΑΝΑΔΟΧΟ. 
3.4 Ο ΔΗΜΟΣ  θα διαθέσει και θα διαμορφώσει κατάλληλα τους χώρους εγκατάστασης τυχόν 
εξοπλισμού, καθώς και τους χώρους του εσωτερικού δικτύου και υποδομής (π.χ. κατανεμητής 
εισαγωγής, δομημένη καλωδίωση, τροφοδοσία, UPS). 
3.5 Ο ΔΗΜΟΣ  υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό που θα απασχολεί ο 
Ανάδοχος και των τυχόν υπεργολάβων του για κάθε Έργο, άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση 
στους χώρους εκτέλεσης του. 
3.6 Ο ΔΗΜΟΣ  υποχρεούται να διαθέτει υπεύθυνο άτομο για το χειρισμό των εγκαταστάσεων, 
εάν ζητηθεί από τους τεχνικούς του ΑΝΑΔΟΧΟ. 
3.7 Ο ΔΗΜΟΣ υποχρεούται να διαθέσει το αρμόδιο προσωπικό για τις διαδικασίες των 
παραλαβών. 
3.8 Ο ΔΗΜΟΣ  έχει την ευθύνη του εξοπλισμού μετά την ποσοτική παραλαβή του σύμφωνα με 
τον όρο 2 ανωτέρω. 
3.9 Ο ΔΗΜΟΣ  θα χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας του 
κατασκευαστή. Οι όροι χρήσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού, η εγγύηση λειτουργίας του, η 
αποκατάσταση τυχόν βλάβης κατά τη διάρκεια της εγγύησης και μετά τη λήξη αυτής, θα 
καθορίζονται σε κάθε επιμέρους Τεχνοοικονομική Προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΙΜΗΜΑ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

4.1 Το συνολικό προϋπολογιζόμενο τίμημα της παρούσας Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
37.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. 
4.2 Το συνολικό τίμημα της κάθε επιμέρους προμήθειας (και η ανάλυση αυτού), το οποίο θα 



 

βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΔΗΜΟ, καθώς και οι όροι πληρωμής θα προσδιορίζονται στην 
εκάστοτε Τεχνικοοικονομική Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο ισχύων ΦΠΑ, καθώς και τυχόν 
κρατήσεις και επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ΔΗΜΟ  
4.3 Ο ΔΗΜΟΣ  δεν υποχρεούται να καλύψει το συμβατικό ποσό το οποίο θα προσαρμόζεται 
εντός των ορίων της Σύμβασης, ανάλογα με τις βλάβες που θα προκύπτουν. 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της 
σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1 Η παρούσα Σύμβαση λύεται άμεσα (χωρίς προειδοποίηση) και αζημίως για τα μέρη σε κάθε 
μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις διαζευκτικά: 

α) με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
β) με έγγραφη καταγγελία εκάστου των συμβαλλομένων μερών, σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας, η οποία εξακολουθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δεκαπέντε (15) ημέρες. 

6.2 Επίσης, δύναται να λυθεί με έγγραφη καταγγελία του ενός μέρους σε περίπτωση: 

α) αθέτησης των όρων της παρούσας ή και των Παραρτημάτων της από το 
αντισυμβαλλόμενο μέρος. Η καταγγελία πρέπει να γίνει εγγράφως και να κοινοποιηθεί 
στο αντισυμβαλλόμενο μέρος. Τα αποτελέσματά της θα επέλθουν σε τριάντα (30) ημέρες 
μετά την κοινοποίηση αυτής, εκτός εάν ο αντισυμβαλλόμενος λάβει εντός της προθεσμίας 
αυτής τα προσήκοντα μέτρα προς αποκατάσταση της συγκεκριμένης παράβασης, και 
αποκαταστήσει αυτή πλήρως, γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στο καταγγέλλον 
μέρος. 
β) λύσης, ή θέσης του αντισυμβαλλομένου σε αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, 
πτώχευση, παύση των πληρωμών του. 

6.3 Τα αποτελέσματα της καταγγελίας εκάστου μέρους αρχίζουν από την κοινοποίησή της 
στον αντισυμβαλλόμενο. 
6.4 Η κατά τα ανωτέρω καταγγελία δεν θίγει τις μέχρι του χρονικού σημείου αυτής 
ανειλημμένες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ / ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οι διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν συμφωνείται να επιλύονται φιλικά και με πνεύμα 
καλής θέλησης και πίστης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Αρμόδια κατά τόπον δικαστήρια 
για την εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη Σύμβαση αυτή, είναι τα 
Δικαστήρια των Αθηνών ανεξάρτητα από τον τόπο υπογραφής ή εκτέλεσης της παρούσας 
Σύμβασης. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 



 

Ρητώς συμφωνείται ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΥ ευθύνεται έναντι του ΔΗΜΟΥ  μόνο για άμεσες ζημίες που 
προκύπτουν από πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου.  Σε κάθε περίπτωση, η συμβατική ευθύνη 
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για κάθε επιμέρους Έργο στο πλαίσιο κάθε Τεχνικοοικονομικής Προσφοράς του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα περιορίζεται στο οικονομικό αντικείμενο της συγκεκριμένης Τεχνικοοικονομικής 
Προσφοράς/Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

9.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή, κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει αυτά εγγράφως στον 
αντισυμβαλλόμενο. Αν ο αντισυμβαλλόμενος δεν απαντήσει στην προαναφερόμενη αναφορά, 
εντός δέκα (10) ημερών θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό το γεγονός της ανωτέρας βίας. 
9.2 Γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν ενδεικτικά: πόλεμος, θεομηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, 
πράξεις δολιοφθοράς, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, 
Κοινοτικών ή άλλων αρχών, κ.α. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Στην παρούσα Σύμβαση πλαίσιο θα τίθενται ως Παραρτήματα οι εκάστοτε συμφωνηθείσες 
Τεχνικοοικονομικές Προσφορές του Αναδόχου, όπως ανωτέρω συμφωνείται. Σε περίπτωση 
διάστασης μεταξύ των όρων της παρούσας Σύμβασης και όρων κάποιου Παραρτήματος της θα 
υπερισχύουν οι όροι του Παραρτήματος. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

10.1 Εκχώρηση: Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει, εν όλω ή εν μέρει, 
την παρούσα Σύμβαση προς οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
του άλλου συμβαλλόμενου μέρους. 
10.2 Υπεργολάβοι: Ο ΑΝΑΔΟΧΟΥ δικαιούται να αναθέτει τμήμα/τμήματα του Έργου/ων σε 
υπεργολάβους της επιλογής του. 
10.3 Τροποποίηση των όρων της παρούσας είναι δυνατή μόνο με έγγραφη συμφωνία των 
μερών. 

Η παρούσα Σύμβαση πλαίσιο συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα και αφού 
διαβάστηκε, υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη: 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 


