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Σύμβαση προσφοράς εθελοντικής εργασίας για το έργο:

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑ»
Στην Αθήνα, σήμερα … Απριλίου του έτους 2015, μετά την υπ’ αριθμόν 5 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σε συνεδρίασή του στις 28 Απριλίου
2015, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
¾ αφ’ ενός το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο εδρεύει στην
Αθήνα, επί της οδού Μπουμπουλίνας, αριθμό 30, κάτοχο Α.Φ.Μ 998191496
που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
πρόεδρο αυτού, κο Σταύρο Μπένο, εφ’ εξής καλούμενο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ»
αφενός και αφετέρου,
¾ αφ’ ετέρου ο κος Φώτης Κουτρουμπής, συνταξιούχος φωτογράφος, κάτοικος
Καλαμάτας, οδός Κεφάλας και Νέδοντος, Τ.Κ. 24100, εφ’ εξής καλούμενο
«ΑΝΑΔΟΧΟΣ», με Α.Φ.Μ. 025262932, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας,
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή εθελοντικής εργασίας από τον
ανάδοχο, με στόχο τη φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του
σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες.

ΑΡΘΡΟ 3 ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο κος Φώτης Κουτρουμπής αναλαμβάνει αφιλοκερδώς και χωρίς καμία αμοιβή την
εκπόνηση του παραπάνω έργου.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει, επίσης, να καλύπτει τα έξοδα του αναδόχου, τα οποία θα
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης – βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων
του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» (διόδια, βενζίνες, ξενοδοχεία κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της συμβάσεως μεταβιβάζει στον εργοδότη χωρίς
επιπλέον αμοιβή όλα τα περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από το πνευματικό
του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993.

ΑΡΘΡΟ 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει το ανατιθέμενο έργο με τη
δέουσα προσοχή και επιμέλεια, κατά επιστημονικά άρτιο τρόπο και σύμφωνα με τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παραβάσεως
των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης δικαιούται να
αναθέσει το έργο σε άλλο Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Σε περίπτωση επελεύσεως εξαιρετικού μη προβλέψιμου και μη αποτρέψιμου
γεγονότος, που καθιστά αδύνατη την έναρξη, πρόοδο ή ολοκλήρωση του έργου, τα
συμβαλλόμενα μέρη ελευθερώνονται αμοιβαίως από τις εκ της συμβάσεως
απορρέουσες υποχρεώσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλοι οι όροι της παρούσης σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή
συμπλήρωση

οποιουδήποτε

όρου

αυτής

αποδεικνύεται

μόνο

εγγράφως,

αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και το υπ’ αριθμόν άρθρο 15 του
καταστατικού του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

Ο Εργοδότης και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής επίλυσης τυχόν
διαφοράς, σχετικής με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της σύμβασης, σύμφωνα με τους
κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση αποτυχίας της ανωτέρω προσπάθειας, αρμόδια για την επίλυση της
διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Σε πίστωση όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού
αναγνώσθηκε από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται από αυτούς σε δύο αντίτυπα,
από τα οποία έλαβε από ένα έκαστος εξ’ αυτών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

Για το ΔΙΑΖΩΜΑ:

Ο Ανάδοχος του έργου:

Ο πρόεδρος του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

Σταύρος Μπένος

Φώτης Κουτρουμπής

