ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα τριάντα (30) Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη, μεταξύ
των ακόλουθων συμβαλλομένων:
α) Του μη Κερδοσκοπικού Σωματείου, με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Α.Φ.Μ.
998191496 (Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, και
παρέχει υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον πρόεδρο
αυτού, κο Σταύρο Μπένο, και το οποίο εφεξής θα αποκαλείται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»,
β) Της εταιρείας με την επωνυμία «CLIO MUSE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΙΚΕ» με το διακριτικό τίτλο CLIO MUSE IKE, ΑΦΜ
800608552, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου 7, που
παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών για τον πολιτισμό, νομίμως εκπροσωπούμενης, η
οποία εφεξής θα αποκαλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα για την ανάθεση έργου
που αφορά την α) φιλοξενία και β) εισαγωγή του περιεχομένου για μία θεματική διαδρομή στην
πόλη της Κομοτηνής στην πλατφόρμα της Clio Muse που εφεξής θα αποκαλείται «το Έργο»:
Άρθρο 1
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναθέτει τις περιγραφόμενες στην επισυναπτόμενη οικονομοτεχνική προσφορά
εργασίες στον ΑΝΑΔΟΧΟ που αποτελούν το Έργο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση με τις αρχές της καλής πίστης και
σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη.
Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην
επισυναπτόμενη Οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους κανόνες της
επιστήμης και της τέχνης και σύμφωνα και με τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το συμφωνημένο τίμημα, με τον
συμφωνημένο τρόπο και γενικά, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση.
Επίσης ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναλαμβάνει να προμηθεύσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ εγκαίρως με όλο το
υλικό που απαιτείται από την πλευρά του για την υλοποίηση και σωστή εκτέλεση του Έργου,
καθώς και όλες τις οδηγίες και πληροφορίες, εφόσον οι τελευταίες είναι εύλογες και
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απαραίτητες ώστε να πραγματοποιηθούν οι συμφωνηθείσες εργασίες. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το Έργο και να το ολοκληρώσει δεκαπέντε (15)
εργάσιμων ημερών από την παράδοση του υλικού από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
Άρθρο 2
Έναρξη εκτέλεσης της παρούσας συμβάσεως ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής και λήξη η 30η
Αυγούστου 2017.
Άρθρο 3
Για το έργο συμφωνείται ότι θα καταβληθεί από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στον ΑΝΑΔΟΧΟ το συνολικό
ποσό των 520,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) σε 1 δόση όπως περιγράφεται στο
Άρθρο 4.
Άρθρο 4
Η πληρωμή του συνολικού ποσού των 520,80€ θα γίνει με την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης.
Έκαστος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση και απεδέχθη το σύνολο των όρων της
σύμβασης αυτής.
Η παρούσα σύμβαση, αφού διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή, υπογράφηκε από τον κάθε
συμβαλλόμενο σε δύο (2) αντίτυπα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
         Για τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Σταύρος Μπένος

         Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

                 Ιωάννης Νικολόπουλος
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