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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στη Λαμία σήμερα την …………………. οι συμβαλλόμενοι:
α) Ο/Η………………………., Προϊστάμενος της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας..
β) Ο/Η ………………………………….,
γ) Ο/Η ………………………………….Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
με τίτλο
…………………………………………
Ύστερα από: Τις αποφάσεις έγκρισης ………………………………., συμφώνησαν
έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

και

1.Η παρούσα σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τον οδηγό χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ
Λαμίας, με τις διατάξεις της Κ.Α./679/22.8.96 Κ.Υ.Α., του άρθ. 2 παρ. 4 περίπτωση 11 κ΄ 14 του Ν.
3861/2010,του άρθρου 18 του Ν. 3549/2007, τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του ν. 2527/1997
και 14 του ν. 3369/2005, τα οποία διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3812/2009,
επίσης κατά άρθρο 193 Α.Κ. περί αποδοχής πρότασης και κατ΄ άρθρα 681 ε.π. Α.Κ. του αστικού
κώδικα, Η παρούσα γνήσια σύμβαση έργου δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 164/2004
(άρθρα 2 παρ.1 και άρθρο 6 παρ.2), εμπίπτει δε στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6
του ν. 2527/1997, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005 και
διατηρήθηκε σε ισχύ αναριθμούμενη με το άρθρο 10 του ν. 3812/2009.
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2. Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στον δεύτερο με ανάθεση έργου το κατωτέρω
έργο, με αντικείμενο τα παρακάτω πακέτα εργασίας:
ΕΕ

Παραδοτέο

3. Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή του έργου.
4. Η σύμβαση αυτή αναφέρεται στα ανωτέρω αντικείμενα τα οποία θα εκτελεσθούν σε χρονικό
διάστημα από την ημέρα έναρξης παροχής υπηρεσιών δηλαδή από …………… μέχρι και
…………………………….. για την κάλυψη παροδικών αναγκών του Ειδικού Λογαριασμού του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας.
5. Από τη λήξη του χρόνου αυτού και την περάτωση του παραπάνω έργου, η παρούσα σύμβαση
λύεται αυτοδίκαια, δηλαδή χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια από τα δύο μέρη και χωρίς δικαιώματα
ή υποχρεώσεις (αποζημίωση κτλ.) που δεν προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση και δεν
προσιδιάζουν στον χαρακτήρα της σύμβασης ως σύμβασης έργου. Αν κατά τη διάρκεια της
σύμβασης διαπιστωθεί ότι η εκπλήρωση του έργου της παρούσης σύμβασης από το δεύτερο
συμβαλλόμενο δεν είναι κατάλληλη, επαρκής, προσφερόμενη κοσμίως με πνεύμα καλής
συνεργασίας και συνεννόησης και συνολικώς δεν είναι ικανοποιητική κατά την κρίση του
Υπευθύνου του Έργου, τότε η σύμβαση μπορεί να λήξει κατόπιν απόφασης της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών και απόφασης του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Επίσης σημαντικός
λόγος καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του Τ.Ε.Ι Λαμίας αποτελεί η διακοπή χρηματοδότησης
ή εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων δια οποιονδήποτε λόγο. Το δικαίωμα καταγγελίας της
σύμβασης μπορεί να ασκηθεί και από το δεύτερο συμβαλλόμενο.
6. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα εκτελέσει αυτοπροσώπως το έργο που αναλαμβάνει υπό την
επίβλεψη, για την καλή εκτέλεση του έργου, του Υπευθύνου του Έργου. Από το δεύτερο
συμβαλλόμενο θα τηρούνται οι όροι ασφαλείας ως και το απόρρητο που έχει σχέση με τις ενέργειες
και τα λειτουργούντα προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού.
7. Η εκτέλεση του έργου θα γίνεται χωρίς, δεσμεύσεις ωραρίου.
8. Σε περίπτωση σοβαρής αποδεδειγμένης ασθένειας του δεύτερου συμβαλλόμενου δύναται το
Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ύστερα από υπόδειξη του Υπεύθυνου του Έργου να αναθέσει σε
άλλο ειδικό την συνέχιση του έργου. Σε περίπτωση αντικαταστάσεως θα αποτιμηθεί και θα
αποζημιωθεί το έργο που έχει εκτελέσει ο δεύτερος συμβαλλόμενος μέχρι την ημέρα της
αντικαταστάσεως του.
9. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας λόγω πλημμελούς εκτέλεσης του έργου
ή εγκατάλειψης αυτού από τον δεύτερο συμβαλλόμενο το Τ.Ε.Ι. Λαμίας διατηρεί το δικαίωμα
αποζημίωσης κατά το ποσόν της ζημίας από το δεύτερο συμβαλλόμενο.
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10. Από το δεύτερο συμβαλλόμενο πέραν του χώρου που ιδιωτικώς θα επιλέξει, θα γίνεται και
χρήση του χώρου, όλων των συσκευών και των οργάνων και γενικώς των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού που έχει στη διάθεση του το ανώτερο έργο, προς αρτιότερη εκτέλεση της
παρούσης
σύμβασης, υποχρεούμενος να χρησιμοποιεί επιμελώς τους εμπιστευθέντες
χώρους και αντικείμενα σε αυτή ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση για τις επιζήμιες
συνέπειες. Ο χρόνος αυτής της χρήσης θα οριστεί αποκλειστικώς από τη διοίκηση του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας και θα είναι δεσμευτικός για τον δεύτερο συμβαλλόμενο.
11. Η αμοιβή του δεύτερου συμβαλλόμενου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω έργου
με τίτλο …………………………………………… η δράση του χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα …………………………………….
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο ……………………. της Ευρωπαϊκή
Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Η αμοιβή
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ………………………………….
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων εκ της παρούσης σύμβασης υπέρ παντός
τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου. Η πληρωμή του εργολάβου θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με
την εξέλιξη παραγωγής του συγκεκριμένου παραδοτέου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
681 ε.π . Α.Κ που βρίσκουν εν προκειμένου εφαρμογή. Επίσης η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί
εάν υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια.. Η πληρωμή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί στην περίπτωση
που συνεχίζονται οι εργασίες του έργου και υπάρχουν οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Στην
περίπτωση ακύρωσης του έργου ή μη λήψης των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων δεν θα
πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή.
12. Σε περίπτωση διακοπής, για οποιαδήποτε αιτία, του έργου ή καταγγελίας του έργου, της
σύμβασης από τον εργοδότη θα καταβληθεί ποσοστό μόνον της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί
στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας συντελεσθέν έργο.
13 .Για όσα θέματα δεν αναφέρονται ενταύθα ισχύουν οι διατάξεις των πράξεων που αναφέρονται
στην αρχή της παρούσης και η κείμενη νομοθεσία.
14. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν το έργο που θα παραχθεί, εκτός από τα
στοιχεία για τα οποία υπάρχει ήδη δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν αποκλειστικά στο
Τ.Ε.Ι. Λαμίας το οποίο μπορεί να τα εκχωρήσει σε τρίτους εν όλω ή εν μέρει και με τους όρους που
το Τ.Ε.Ι. Λαμίας θα θεσπίσει.
15. Όλα τα αποτελέσματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αποκτά ο αντισυμβαλλόμενος κατά
την εκτέλεση της σύμβασης ανήκουν στο Τ.Ε.Ι. Λαμίας, το οποίο μπορεί να προβαίνει ελεύθερα
στη διάθεσή τους.
16. Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου δεν υπάρχει δέσμευση ως προς τον τόπο, χρόνο και
τρόπο εκτέλεσης του έργου. Ο εργολάβος θα αναλαμβάνει πλήρως υπηρεσιακές ανεξαρτησίας από
τον ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, πλην όμως θα αναλαμβάνει διευκρινιστικές και λοιπές οδηγίες.
17. Οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται σπουδαίοι και γίνονται αποδεκτοί ανεπιφύλακτα από
τους συμβαλλόμενους. Ο δε δεύτερος εκ των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την εκτέλεση του
έργου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 της σύμβασης αυτής.
18. Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα
και παίρνει από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Δικαιούχος

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
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Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
του Ειδικού Λογαριασμού του
Τ.Ε.Ι. Λαμίας

