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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ  
ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.)ΑΘΗΝΑ 
ΣΜΗΜΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ ΣΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 
ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟΤ Σ.Δ.Ι. ΑΘΗΝΑ ΜΔ  

ΑΡ. 27/10-10-16 
Αηγάιεσ, ζήκεξα 10-10-16, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:00 π.κ ζπλήιζε ζηελ αίζνπζα 

πκβνπιίνπ ηνπ Ιδξύκαηνο, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ηνπ Σ.Δ.Ι. 

Αζήλαο ζε ζπλεδξίαζε, κε ηελ πξνεδξία ηνπ θ. Π. Καιδή, ζηελ νπνία είλαη παξόληεο: ν 

Αληηπξόεδξνο ηεο ΔΓΔΛ, θ. . νύιεο θαη ηα κέιε θ.θ. Δ. Βαιακόληε, Γ. Ληβαλόο, Ι. ηαλνύδεο, 

Γ. Φνύληνο θαη ν θ. Φ. Υαληώηεο. 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Ιθηγέλεηα Αλαζηαζάθνπ, Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ. 

……………………………….………………………….……………………….………………………. 
Θέμα 22

ο
– Αποδοσή ηος ππακηικού (απ. ππυη.: 3682/04-10-16) ηηρ Δπιηποπήρ 

αξιολόγηζηρ για ηην ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ςποβολή 

πποηάζευν ππορ ζύνατη ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος ιδιυηικού δικαίος με 

εξυηεπικούρ ζςνεπγάηερ ζηο πλαίζιο ηος εςπυπαφκού ππογπάμμαηορ Erasmus+ 

ΓΡΑΗ ΚΑ1 - Κινηηικόηηηα θοιηηηών για ππακηική άζκηζη (ΟΜΙΛΟ - κυδ.80359) και 

έγκπιζη ανάθεζηρ έπγος για ηην θέζη Β’ (Δπιζη. Τπεύθ.: Γ. Παναγιάπηρ). 

          Για ηο εικοζηό δεύηεπο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ ο Ππόεδπορ ηηρ  Δπιηποπήρ 

Γιασείπιζηρ ηος Διδικού Λογαπιαζμού, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ: 

1. ηελ κε αξηζκ. πξση. 2912/01-08-2016 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

ππνβνιή πξόηαζεο πξνο ζύλαςε δύν ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

κε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ 

ΓΡΑΗ ΚΑ1 - Κηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ γηα πξαθηηθή άζθεζε (ΟΜΙΛΟ - θσδ.80359), 

2. ηελ κε αξηζκ. πξση.: 2817/21-07-16 απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ζρεηηθά κε ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο, θαηόπηλ θιήξσζεο, 

3. ην κε αξηζκ. πξση.: 3475/22-09-16 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο βάζεη ηνπ 

νπνίνπ γηα ηελ ζέζε Β’ «Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο» πξνηείλεηαη ε θ. 

. Μπξαηάθνπ, ε νπνία ζπγθέληξσζε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία θαη αθνινπζνύλ ν θ. 

Α. ππξηδάθεο θαη ε θ. Β. Μάηδαξε,  

4. ην γεγνλόο όηη ηα απνηειέζκαηα αλαξηήζεθαλ ζηηο 22/09/2016 ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ κε πξνζεζκία πέληε εκεξώλ γηα ηελ 

ππνβνιή ελζηάζεσλ, 

5. ην γεγνλόο όηη θαηαηέζεθε έλζηαζε (αξ. πξση.: 3530/27-09-16) θαηά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο σο άλσ πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο από ηνλ θ. Α. 
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ππξηδάθε, ν νπνίνο είρε θαηαζέζεη πξόηαζε γηα ηελ ζέζε Β’ θαη είρε θαηαηαγεί  

δεύηεξνο βάζεη βαζκνινγίαο, 

6. ηελ κε αξηζκ. 26/30-09-16 απόθαζε ηεο ΔΓΔΛ κε ηελ νπνία έθαλε δεθηή ηελ έλζηαζε 

θαη απνθάζηζε λα απνζηείιεη ην πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ζηελ Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε επαλεμέηαζε ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ γηα 

πιεξέζηεξε αμηνιόγεζε, 

7. ην κε αξηζκ. πξση.: 3682/04-10-16 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο βάζεη ηνπ 

νπνίνπ εμεηάζηεθε ε έλζηαζε θαη πξνηείλεηαη ε θ. . Μπξαηάθνπ γηα ηε ζέζε Β’. 

Η Δπιηποπή Γιασείπιζηρ ηος Διδικού Λογαπιαζμού αθνύ έιαβε ππόςε ηα παξαπάλσ 

νκόθσλα απνδέρεηαη ην κε αξηζκ. πξση.: 3682/04-10-16 πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο θαη απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο έξγνπ, ζύκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

Ονομαηεπώνςμο Ανηικείμενο Γιάπκεια ύμβαζηρ 

Ποζό (ζπκπ. 

θόξσλ & λόκηκσλ 

θξαηήζεσλ) 

ππξηδνύια 

Μπξαηάθνπ 

Γηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε 

Πξνγξάκκαηνο 

10/10/16 – 30/09/17 10.000,00 € 

 

Δμνπζηνδνηείηαη νκόθσλα ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θαη ε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ λα εθηειέζνπλ όιεο ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο πνπ πήξε 

ε Δπηηξνπή Δξεπλώλ ζηελ ζπλεδξία απηή θαη πξηλ ηελ επηθύξσζε ηνπ πξαθηηθνύ. 

 

Ο Ππόεδπορ  
Αιγάλευ, 10/10/2016 

 
Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Η Γπαμμαηέαρ 
 
 

Ι. Αναζηαζάκος 

Σα μέλη Η Γπαμμαηέαρ  
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ΣΜΗΜΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΕΡΕΤΝΑ 
Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

ην Αηγάιεσ ζήκεξα 10/10/2016 εκέξα  Γεπηέξα νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 
1. Ο «Διδικός Λογαριαζμός Κονδσλίων Έρεσνας ΣΔΙ Αθήνας» ν νπνίνο λφκηκα εθπξνζσπείηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. ΚΑ/679/22.08.96 φπσο απηή θπξψζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 3794/2009 
(ΦΔΚ 156Α) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 36 ηνπ Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71), απφ : 

α) ηνλ Αλαπιεξσηή Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο θαη Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ 
Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο θ. Παλαγηψηε Καιδή – Καζεγεηή (ΦΔΚ 832/29-03-16), 

β) ηελ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο θα Ιθηγέλεηα 
Αλαζηαζάθνπ (Γηαπηζησηηθή πξάμε Φδ.20/8620/13-09-12),  

 
2. Ο θαζεγεηήο Γξ. Γεψξγηνο Παλαγηάξεο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «ERASMUS+ 

ΓΡΑΗ ΚΑ1 – ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ (ΟΜΙΛΟ – θσδ. 80359)» 
 

3. Η  πσριδούλα Μπραηάκοσ ηνπ Μηραήι, θάηνηθνο Πεξηζηεξηνχ, Κπθιάκηλσλ αξ. 13 Σ.Κ. 121 37, 
θάηνρνο ηνπ κε Α.Γ.Σ. ΑΜ 222704, κε ΑΜΚΑ 30058601102, κε Α.Φ.Μ. 141275838 ππαγφκελε ζηε 
Γ.Ο.Τ Β' Πεξηζηεξηνχ, θαινχκελνο εθεμήο «αλάδνρνο» 

ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα αθφινπζα: 
Η παξνχζα ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαρείξηζεο Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο θαη ηελ ζρεηηθή απφθαζε 17/11-07-2016 απηήο γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ.  

Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε [απφθαζε έγθξηζεο αλάζεζεο 27/10-10-2016] αλαηίζεηαη ζην ηξίην ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ ε παξνρή ηνπ έξγνπ «Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο» 
1. Η ζπλνιηθή ακνηβή ηεο «Αλαδφρνπ» γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζπκθσλείηαη ζην πνζφ ησλ 

δέθα ρηιηάδσλ επξψ (€ 10.000,00) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη 
φισλ ησλ άκεζσλ ή έκκεζσλ θφξσλ, λφκηκσλ επηβαξχλζεσλ, εηζθνξψλ θιπ ππέξ παληφο ηξίηνπ θαη 
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ φπσο ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή πξφθεηηαη λα ηζρχζνπλ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο δελ έρεη θακία άιιε νηθνλνκηθή ππνρξέσζε έλαληη ηνπ 
Αλαδφρνπ πέξαλ ηεο θαηαβνιήο ησλ αλσηέξσ. Δπηπιένλ, δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη έμνδα δηακνλήο 
(εηζηηήξηα, μελνδνρεία θιπ) πνπ αθνξνχλ ηαμίδηα πνπ ζα γίλνπλ θαη είλαη αλαγθαία είηε γηα ηελ εθηέιεζε 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είηε γηα ηελ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο, ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ.  
Οη κεηαθηλήζεηο απηέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ εληνιή ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, ζα 
εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Οδεγφ 
Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο, θαη ζα θαηαβάιινληαη επηπιένλ ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο 
κφλν βάζεη ησλ απαξαίηεησλ παξαζηαηηθψλ πνπ εθάζηνηε ζα πξνζθνκίδνληαη. 

2. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαηίζεηαη ζηνλ «Αλάδνρν», νξίδεηαη από 
10/10/2016 μέτρι 30/09/2017. 

3. «Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο» έρεη ηελ επρέξεηα, λα θαηαβάιιεη ηκεκαηηθά ηε ζπκθσλεζείζα ακνηβή ζηελ 
«Αλάδνρν», αλάινγα κε ηελ πξφνδν εθηέιεζεο θαη ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηνπ έξγνπ απ’ απηφλ, 
ππφ ηνλ φξν πίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο πξάμεο απφ ηνλ ρξεκαηνδφηε, κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηνπ 
παξαζρεζέληνο έξγνπ θαη ηελ έθδνζε αληίζηνηρεο εληνιήο πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Δηδηθνχ 
Λνγαξηαζκνχ, απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θαη πάληα ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ Τ.Α. ΚΑ/679/22.08.96, φπσο απηή θπξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη εθάζηνηε ηζρχεη 
θαη ζηνλ νδεγφ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΛΚΔ ΣΔΙ Αζήλαο. 

4. Σν παξερφκελν έξγν απφ ηελ «Αλάδνρν» ηειεί ππφ ηε γεληθφηεξε επζχλε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ 
ηεο πξάμεο ν νπνίνο ζέηεη θαη ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ απηνχ. Η «Αλάδνρνο» νθείιεη λα εθηειέζεη απηνπξνζψπσο ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη θαη θαηά 
ηελ εθηέιεζή ηνπ λα επηδεηθλχεη θάζε επηκέιεηα θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηεο 
πξάμεο  θαζψο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζην Ίδξπκα.  

5. Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ «Αλάδνρν» ζα γίλεη ρσξίο δεζκεχζεηο ζπγθεθξηκέλνπ σξαξίνπ. Η 
παξνχζα ζχκβαζε είλαη θαη ζα παξακείλεη ζχκβαζε έξγνπ κε ηελ έλλνηα θαη ην πλεχκα ηνπ άξζξνπ 6 
ηνπ Νφκνπ 2527/1997 θαη δελ δεκηνπξγεί νχηε ππνθξχπηεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ 
«Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ» θαη ηεο «Αλαδφρνπ», ε νπνία δελ θαζίζηαηαη ππάιιειφο ηνπ αιιά ελεξγεί ζε 
φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο. 

6. Γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ έξγνπ παξέρεηαη, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο πξάμεο, ε δπλαηφηεηα ζηελ 
«Αλάδνρν», λα εθηειεί ην αλαηεζέλ ζ’ απηήλ έξγν νιηθά ή κεξηθά ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ TEI ππνρξενχκελε λα ρξεζηκνπνηεί επηκειψο ηα εκπηζηεπζέληα ζε απηήλ πξάγκαηα, επζπλφκελε ζε 
αληίζεηε πεξίπησζε γηα ηηο επηδήκηεο ζπλέπεηεο. 

7. «Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο» δχλαηαη, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ ηεο πξάμεο, λα 
θαηαγγείιεη θαη λα ιχζεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο ηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθφζνλ πθίζηαηαη ζνβαξφο 
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ιφγνο, θνηλνπνηψληαο ζηελ «Αλάδνρν» έγγξαθε θαηαγγειία, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο επέξρνληαη 
απφ ηεο θνηλνπνίεζήο ηεο πξνο ηελ «Αλάδνρν». νβαξφ ιφγν άκεζεο θαη αδήκηαο γηα ην Ίδξπκα 
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ελδεηθηηθά θαη ε δηαθνπή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο. 

8. ε πεξίπησζε πνπ ε «Αλάδνρνο» δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο, «Ο Δηδηθφο 
Λνγαξηαζκφο» κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ ηεο πξάμεο θαη απφθαζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, θεξχζζεηαη έθπησηνο. Η αδπλακία ηεο «Αλαδφρνπ» 
λα παξαδψζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο έζησ έλα απφ ηα παξαδνηέα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξνχζα ζχκβαζε απνηειεί ζνβαξφ ιφγν άκεζεο θαηαγγειίαο. ε πεξίπησζε κνλνκεξνχο θαηαγγειίαο 
ηεο ζχκβαζεο απφ πιεπξάο ηνπ «Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ» ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο έρνπλ άκεζε 
ηζρχ, απφ ηελ επνκέλε ηεο πεξηέιεπζεο ηεο έγγξαθεο θαηαγγειίαο ζηνλ/ζηελ «Αλάδνρν». 

9. Δλ πεξηπηψζεη δηαθνπήο γηα  νπνηνλδήπνηε ιφγν ηεο πξάμεο ή θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ 
«Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ» ζα θαηαβιεζεί ζηελ «Αλάδνρν», πνζνζηφ κφλν ηεο σο άλσ ακνηβήο ην νπνίν ζα 
αληηζηνηρεί ζην κέρξη ηεο δηαθνπήο ή ηεο θαηαγγειίαο πξαγκαηηθφ εθηειεζζέλ έξγν. ηελ πεξίπησζε 
απηή ε «Αλάδνρνο» ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηε ιχζε ή θαηαγγειία ηεο παξνχζαο λα παχζεη 
νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηγξαθφκελε ζηελ παξνχζα δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη λα 
παξαδψζεη ζηνλ «Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ» εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ πνπ 
εθπφλεζε κέρξη ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη λα επηζηξέςεη ζηνλ «Δηδηθφ 
Λνγαξηαζκφ» φ,ηη ηνπ δηέζεζε απηφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εηδάιισο ππνρξενχηαη λα 
αλνξζψζεη θάζε δεκία πνπ ήζειε επέιζεη άκεζα ή έκκεζα απφ ηε δπζηξνπία θαη άξλεζή ηεο λα 
επηζηξέςεη ηα αλσηέξσ.   

10. Η θπξηφηεηα θαη φια ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο φισλ ησλ απνηειεζκάησλ 
πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αλήθνπλ ζην ΣΔΙ Αζήλαο, ην νπνίν κπνξεί 
λα πξνβαίλεη ειεχζεξα ζηε δηάζεζή ηνπο. Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πεξηιακβάλεη ην δηθαίσκα 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ (πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα) θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πξνζσπηθνχ δεζκνχ κε απηφ (εζηθφ δηθαίσκα) φπσο ηα δηθαηψκαηα απηά αλαιχνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα 
ηνπ Ν. 2121/93, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 
Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηελ «Αλάδνρν» λα παξαρσξήζεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, 
φπσο επίζεο απαγνξεχεηαη ζηελ «Αλάδνρν» λα δηαζέηεη ή λα ρξεζηκνπνηεί κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ 
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ρσξίο ηε πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζε ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο. 

11. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ σο πξνο ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε απηήο ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηηο αμηψζεηο πνπ γελλψληαη απ’ απηήλ, ζα επηρεηξείηαη θαηαξρήλ λα ιπζεί εμσδίθσο, 
εθφζνλ φκσο απηφ δελ επηηεπρζεί, ζα ιχεηαη δηθαζηηθψο. Ωο θαηά ηφπν αξκφδηα Γηθαζηήξηα νξίδνληαη ηα 
Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο 

12. Η ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έξγνπ πνπ φινη ηνπο ζεσξνχληαη θαη είλαη 
νπζηψδεηο, ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γξαπηά. Κάζε άιιν απνδεηθηηθφ κέζν απνθιείεηαη. 

13. Σπρφλ αθπξφηεηα ελφο φξνπ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο φιεο ζχκβαζεο, νη δε ζπκβαιιφκελνη 
ππνρξενχληαη λα θαιχςνπλ ην θελφ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ αθπξφηεηα φξνπ, εξκελεπηηθά ή κε 
ζπκπιήξσζε ηεο παξνχζαο, θαηά ηξφπν πνπ λα εθπιεξνχηαη ν νηθνλνκηθφο ζθνπφο ηεο ζχκβαζεο. 

14. Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πξνο απφδεημε 
ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε απηή, αθνχ ππνγξάθεθε, ζε δχν (2) φκνηα πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ έλα (1) 
ιακβάλεη ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο θαη έλα (1) ε Αλάδνρνο. 
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