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ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Ανάθεσης Έργου με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων του 3D Laser Scanner στην 
τεκμηρίωση μνημείων: εκπόνηση τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων των αρχαίων 

θεάτρων στα Άβδηρα και στη Σαμοθράκη» 

 
 
 
 

Στην Ξάνθη σήμερα Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 συνυπογράφουν την παρούσα σύμβαση οι κάτωθι 
συμβαλλόμενοι : 
 
Α) Το Σωματείο με την επωνυμία «ΔΙΑΖΩΜΑ», επάγγελμα: Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, 

διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 30, Πόλη: Αθήνα Τ.Κ.:10682, Α.Φ.Μ: 998191496 - Δ.Ο.Υ: ΙΑ΄ 
ΑΘΗΝΑΣ, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ. 
Σταύρο Μπένο, καλούμενος στο εξής ως «Αναθέτων». 

Β) Ο κ. Νικόλαος Λιανός, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του 
Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και  Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας και Ρυθμολογίας 
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.) του έργου «Διερεύνηση δυνατοτήτων του 3D Laser Scanner 
στην τεκμηρίωση μνημείων: εκπόνηση τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων των αρχαίων 
θεάτρων στα Άβδηρα και στη Σαμοθράκη», καλούμενος στο εξής «Ανάδοχος»   

Γ) Ο «Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», νομίμως 
εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με το Π.Δ. 432/81 και την Υπουργική Απόφαση 
ΚΑ/679/22.08.96 από τον Καθηγητή κ.  Κώστα Γεώργιο, Καθηγητή-Αντιπρύτανη του Δ.Π.Θ, 
καλούμενος στο εξής «Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης » 

 
 
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 
 
1) Το με αριθμό Π.Δ. 432/1981 “Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως 

κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
χώρας” (ΦΕΚ 118/05.05.1981, τ.Α’) 

2) Την με αριθμό Β1/819/1988 κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ 920/21.12.1988, 
τ. Β’) σε συνδυασμό με την με αριθμό ΚΑ/679/22.08.1996 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων   

 
 
ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ:   
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διερεύνηση δυνατοτήτων του 3D Laser Scanner στην 
τεκμηρίωση μνημείων: εκπόνηση τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων των αρχαίων θεάτρων στα 
Άβδηρα και στη Σαμοθράκη» απαιτείται η  επιστημονική συμβολή και τεχνογνωσία του 
Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και  Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας και Ρυθμολογίας του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.. 
 
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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Άρθρο 1: Περιεχόμενα 
 
Άρθρο 1: Περιεχόμενα 
Άρθρο 2: Ορισμοί 
Άρθρο 3: Αντικείμενο-Σκοπός-Περιεχόμενο Έργου 
Άρθρο 4: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
Άρθρο 5: Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
Άρθρο 6: Προϋπολογισμός 
Άρθρο 7: Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης  
Άρθρο 8: Τροποποίηση των όρων της σύμβασης 
Άρθρο 9: Ρήτρες 
Άρθρο 10: Εκχώρηση - Υπεργολαβία 
Άρθρο 11: Ανωτέρα Βία 
Άρθρο 12: Διαιτησία 
 
 
 

Άρθρο 2: Ορισμοί 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους 
αποδίδεται κατωτέρω. 
 
«Αναθέτων» είναι το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» το  οποίο αναθέτει την εκπόνηση  τρισδιάστατων 
ψηφιακών μοντέλων των αρχαίων θεάτρων στα Άβδηρα και στη Σαμοθράκη που περιγράφεται στο 
άρθρο 3 της παρούσας Σύμβασης. 
 
«Ανάδοχος» είναι ο καθηγητής Νικόλαος Λιανός του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Δ.Π.Θ., και Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.) του έργου «Διερεύνηση δυνατοτήτων του 3D Laser 
Scanner στην τεκμηρίωση μνημείων: εκπόνηση τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων των αρχαίων 
θεάτρων στα Άβδηρα και στη Σαμοθράκη», ο οποίος είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για την 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και την υλοποίηση του φυσικού και επιστημονικού αντικειμένου 
του εν θέματι έργου.  
 
«Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης» είναι ο «Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με το Π.Δ. 
432/81 και την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22.08.96 από τον Αντιπρύτανη-Καθηγητή κ. Γεώργιο 
Κώστα και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση μόνο του οικονομικού μέρους της παρούσας 
σύμβασης, δηλ. μόνο την οικονομική διαχείριση του εν θέματι έργου.    

 
«Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό.  

 
 
 
 

Άρθρο 3: Αντικείμενο-Σκοπός-Περιεχόμενο Έργου 
 
Αντικείμενο του ερευνητικού έργου είναι η εκπόνηση των τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων των 
αρχαίων θεάτρων στα Άβδηρα και στη Σαμοθράκη 
και συγκεκριμένα: 
τα ψηφιακά μοντέλα θα περιλαμβάνουν το χώρο της ανασκαφής των αρχαίων θεάτρων. 
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Άρθρο 4: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
 
 
Ο «Αναθέτων» υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, 
εκθέσεις, αναφορές που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου. 
 
 
 
Ο «Ανάδοχος» είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, καθώς 
και την υλοποίηση και αποπεράτωση του φυσικού και επιστημονικού αντικειμένου του εν θέματι 
έργου.  
  
 
Ο «Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης», είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση μόνο του οικονομικού 
μέρους της παρούσας σύμβασης, δηλ. μόνο την οικονομική διαχείριση του εν θέματι έργου, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών των ιδρυμάτων, 
δηλ. το Π.Δ. 432/81 και την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22.08.96, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους του κράτους, καθώς και τους κανόνες λειτουργίας και τις πάγιες αποφάσεις της Επιτροπής 
Ερευνών του Δ.Π.Θ.    

 
Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο 
διαδίκτυο με βάση το Ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ. Α112) «Πρόγραμμα Διαύγεια». 
 

Άρθρο 5: Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
 
 
Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης συμπίπτει με την διάρκεια υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου του εν θέματι έργου, και ορίζεται σε 4 μήνες, με ημερομηνία έναρξης 24/09/2013 και 
ημερομηνία λήξης 24/01/2014. 
Παράταση της χρονικής διάρκειας εκπόνησης του έργου είναι δυνατή μετά από σύμφωνη γνώμη 
του Αναθέτοντος.  
 
 

Άρθρο 6: Προϋπολογισμός 
 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ορίζεται στο ποσό 
των € 4.920,00 (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α). Η κατανομή των δαπανών θα 
γίνει από τον Ε.Υ. βάσει των αναγκών του ερευνητικού έργου και όπως αυτός κρίνει ότι είναι η πιο 
κατάλληλη.    

  
 

Άρθρο 7: Πόροι και τρόπος χρηματοδότησης  
 
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει με την έναρξη του έργου και θα πραγματοποιηθεί  με την 
κατάθεση του συνολικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό: Τράπεζα Πειραιώς GR 
1801723520005352045052038 με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Ερευνών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
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Άρθρο 8: Τροποποίηση των όρων της σύμβασης 
 
Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η 
παραβίαση τους  από τον Ανάδοχο συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από τον Αναθέτοντα. 
Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης 
σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η 
ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσης σύμβασης δεν θα επιφέρει ακυρότητα του 
συνόλου της σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 9: Ρήτρες 
 
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενος 
δύναται να απαιτήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία. 
 

Άρθρο 10: Εκχώρηση - Υπεργολαβία 
 
Ο Ανάδοχος δύναται να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
Σύμβαση προς τρίτους, μόνο κατόπιν έγγραφης ρητής συμφωνίας του Αναθέτοντος. 
 
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει, κατόπιν έγγραφης ρητής συμφωνίας του Αναθέτοντος, 
οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη σύμβαση, υπεργολαβικά σε 
τρίτο. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στον Αναθέτοντος 
για την ορθή εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση.   
 

 Άρθρο 11: Ανωτέρα Βία 
 
Ουδείς των συμβαλλομένων θα ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεών 
του, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια 
ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου των συμβαλλομένων, παρά την εκ 
μέρους τους επίδειξη της προσήκουσας προσοχής και επιμέλειας, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν 
να προβλεφθούν και αποτραπούν από τους συμβαλλόμενους. Γεγονότα ανωτέρας βίας ενδεικτικά 
συνιστούν θεομηνίες, καταστροφές και δυσλειτουργίες ως προς την εκτέλεση του Έργου που 
προκαλούνται από πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές, απεργίες συνδικαλιστικών οργανώσεων (των 
συμβαλλομένων μερών και άλλων οργανώσεων), επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη 
και κάθε άλλο γεγονός που δεν μπορούσε εύλογα να προβλεφθεί και δημιουργεί προβλήματα στην 
προσήκουσα εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου. 
Με την επέλευση του γεγονότος που συνιστά ανωτέρα βία και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 
αυτό, αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να γεννάται δικαίωμα καταγγελίας 
εκ μέρους εκάστου των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας Σύμβασης. Κατά 
την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε 
πρόσφορο μέτρο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του. Σε περίπτωση που η 
διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας καθιστά την εκτέλεση της σύμβασης υπέρμετρα επαχθή για 
κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, είναι δυνατή η εκ μέρους οιουδήποτε αυτών προσφυγή στα 
αρμόδια δικαστήρια προς λύση της σύμβασης εξ ’ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε 
ακόμη. 
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Άρθρο 12: Διαιτησία 
 
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή 
διαφωνίας που προκύπτει από την Σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην 
ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα 
Δικαστήρια της Ξάνθης. 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
Η παρούσα Σύμβαση, που εκδίδεται σε πέντε  (5) πρωτότυπα, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη ως ακολούθως: 
 
 

Για τον Αναθέτοντα  
 
 

Ο Πρόεδρος του Σωματείου 
«ΔΙΑΖΩΜΑ»  

 
 

 
 

Μπένος Σταύρος 

Για τον Ανάδοχο 
 
 

Ο Ε.Υ. του Έργου 
 
 
 
 

Λιανός Νικόλαος 
Αν. Καθηγητής Δ.Π. Θράκης 

 
 

Για τον Φορέα Διαχείρισης 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ερευνών Δ.Π.Θ. 

 
 
 

Καθηγητής Κώστα Γεώργιος 
Ανιπρύτανης Δ.Π.Θράκης 

 

 


