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ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ –  ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΚΑΙ 

ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΜΔ  

ΣΡΙΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ  

 

ήκεξα ηελ 11η ηνπ κελφο Αππιλίος ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σπίηη, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:  

1. ην Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζος, ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Σξίπνιε, ζηελ νδφ Δξπζξνχ ηαπξνχ 28 & 

Καξπσηάθε, Σ.Κ. 22100, κε Α.Φ.Μ.: 099727226, Γ.Ο.Τ. Σξίπνιεο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ 

Αλαπιεξσηή Πξχηαλε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο & Νέσλ Σερλνινγηψλ Αλ. Καζεγεηή Νηθήηα-πχξν Κ. 

Κνπηζνχθε (δπλάκεη ηνπ ΦΔΚ 4186/27-12-2016) θαη ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ζχκβαζεο 

απηήο «ΠΔΛΑΣΗ» θαη 

2. ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Uni Systems ςζηήμαηα Πληποθοπικήρ Ανώνςμη Δμποπική Δηαιπεία» θαη 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «Uni Systems Α.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, νδφο Αι. Πάληνπ 19-23, ΣΚ 

17671, κε Α.Φ.Μ.: 094029552, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ Πεηξαηά θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο απφ ηνπο κ.κ. Λοςμάκη Ιυάννη, Πξφεδξν & Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη Καλογπίδη Δςζηπάηιο,  

Γηεπζπληή Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Γεκνζίνπ, θαη ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ζχκβαζεο απηήο 

«ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ» 

λαμβάνονηαρ ςπότη: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/8-8-2016 η.Α΄) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Σνλ Ν. 2362/1995 (ΦΔΚ 247/27-11-1995 η.Α΄) πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Κξάηνπο θ.α., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/17-8-2010 η.Α΄) 

«Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» 

3. Σνλ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/13-7-2010 η.Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνίθεησλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν „‟Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα‟‟ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ     

 

ΕΡΤΘΡΟΤ  ΣΑΤΡΟΤ  28  &  ΚΑΡΤΩΣΑΚΗ  

22100    ΣΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΟΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR 
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4. Σνλ Ν. 4013/2011, άξζξν 4 παξ. 3 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ-Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 

3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο)-Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 

5. Σνλ Ν. 4250/2014 (Φ.Δ.Κ. 74/26-3-2014 η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».  

6. Σελ ππ‟ αξηζκ. 16/13.12.2016 Απφθαζε ηεο πγθιήηνπ (ΑΓΑ:6ΧΦΒ469Β7Γ-2ΒΝ) πεξί Έγθξηζεο Γαπάλεο 

γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «UniSystems πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Αλψλπκε 

Δκπνξηθή Δηαηξεία» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «UniSystems Α.Δ.», γηα ηε πληήξεζε  - Σερληθή Τπνζηήξημε 

Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ θαη ππνζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο ειεθηξνληθνχ 

πξσηνθφιινπ κε ηξία ζπζηήκαηα για ηο έηορ 2017 (cpv:72261000-2 Τπεξεζίεο ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ). 

7. Σελ ππ‟ αξηζκ. 4/28-02-2017  Απφθαζε ηεο πγθιήηνπ (ΑΓΑ:ΧΒΧΜ469Β7Γ-Ν6Η) πεξί Έγθξηζεο Γαπάλεο 

γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «UniSystems πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Αλψλπκε 

Δκπνξηθή Δηαηξεία» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «UniSystems Α.Δ.», γηα ηε πληήξεζε  - Σερληθή Τπνζηήξημε 

Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ θαη ππνζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο ειεθηξνληθνχ 

πξσηνθφιινπ κε ηξία ζπζηήκαηα γηα ην έηνο 2018 - (Α’ εξάμηνο 2018)(cpv:72261000-2 Τπεξεζίεο 

ππνζηήξημεο ινγηζκηθνχ). 

8. Σελ ππ. Αξηζκ. 873/20-02-2017 Πξνέγθξηζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ην έηνο  2018 ( Α‟ εμάκελν ηνπ 

2018). (ΑΓΑ: 67PT469B7Γ-K6E). 

9. Σελ  κε αξηζκ. Πξση. 1005/24-02-2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:609469Β7Γ-ΓΦ9) πνπ 

θαηαρσξήζεθε κε α/α. 80-24/02/2017 ζην βηβιίν εγθξίζεσλ θαη πιεξσκψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ Έηνπο 2017 

ζπλνιηθνχ πνζνχ σιλίυν εκαηόν δεκάξι εςπώ (1.116,00€). 

10. Σν γεγνλφο φηη ε αλαθεξφκελε εηαηξεία κε ην απφ 09/11/2016 έγγξαθφ ηεο βεβαηψλεη φηη είλαη ε 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία θαη σο εθ ηνχηνπ ε κνλαδηθή πάξνρνο ηεο ζπληήξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο ελ ιφγσ 

εθαξκνγήο. 

ζςμθυνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκηά ηα ακόλοςθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΙΜΟΙ  

 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ : θάζε δηαθξηηφ ππνζχζηεκα ην νπνίν είηε σο απηφλνκε εθαξκνγή είηε σο 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ)   κέξνο ηνπ ζπλφινπ, ζπιιεηηνπξγεί κε ηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα ηεο   

      εθαξκνγήο θαη παξέρεη ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα.  

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ :αθνξά ηα ππνζπζηήκαηα γηα ηα νπνία ν ΠΔΛΑΣΗ έρεη πξνκεζεπηεί ΠΔΛΑΣΗ 

  άδεηα ρξήζεο απφ ηνλ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, φπσο απηά αλαιπηηθά   

  αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ηεο παξνχζαο. 

ΔΡΓΟ :  είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο & ηερληθήο ππνζηήξημεο απφ ηνλ 

 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ζηνλ ΠΔΛΑΣΗ, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο Δθαξκνγέο 

 Λνγηζκηθνχ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ηεο παξνχζαο  

ΤΜΒΑΗ : ε παξνχζα ζπκθσλία κεηαμχ «ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ» θαη «ΠΔΛΑΣΗ» γηα ηελ 

 εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ :  είλαη ηα αθφινπζα παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο ηα νπνία απνηεινχλ  

 αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θαη εληαίν ζχλνιν: 

ΑΔΑ: 65ΔΚ469Β7Δ-ΒΤΩ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - "ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΔΛΑΣΗ" 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β - "ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΣΔΥΝΙΚΗ  

  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ" 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΘΔΣΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ 

             ΤΠΗΡΔΙΧΝ" 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ - "ΟΡΟΙ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ & ΠΛΗΡΧΜΗ" 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ - "ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ" 

 

Όξνη νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη δελ πεξηγξάθνληαη ζηνπο 

Οξηζκνχο, πεξηγξάθνληαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ απηήο. 

  

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

2.1. Ο ΠΔΛΑΣΗ αλαζέηεη θαη ν ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ αλαιακβάλεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, 

λα παξέρεη ζηνλ ΠΔΛΑΣΗ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο – ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ 

Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α θαη γηα ηηο 

νπνίεο έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ ΠΔΛΑΣΗ άδεηα ρξήζεο. 

 Δηδηθφηεξα, ν ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ αλαιακβάλεη: 

 Να παξέρεη Τπεξεζίεο πληήξεζεο θαη Σερληθήο ππνζηήξημεο ησλ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

ΠΔΛΑΣΗ πνπ είλαη νη ειάρηζηεο αλαγθαίεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Β, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ. 

 Να παξέρεη πξφζζεηεο ππεξεζίεο θαη εθφζνλ απηέο πξνβιέπνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ. Οπνηαδήπνηε πξφζζεηε ππεξεζία (π.ρ. ελδεηθηηθά παξακεηξνπνίεζε, 

εθπαίδεπζε, έιεγρν θαη απνθαηάζηαζε κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ, κεηαθνξέο δεδνκέλσλ, ζρεδηαζκφο 

εληχπσλ, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θ.α.) πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηψο ζην  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ, δελ 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο θαη δχλαηαη λα παξαζρεζεί κφλνλ βάζεη εηδηθήο – 

ρσξηζηήο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαη κε ηίκεκα βάζε ηνπ επηζήκνπ Σηκνθαηαιφγνπ 

Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηεο 

παξνχζαο. 

2.2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, κε ηον όπο ζςνηήπηζη – ηεσνική ςποζηήπιξη λνείηαη ε παξνρή 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν ησλ αθνινχζσλ ππεξεζηψλ: 

α) Η παξνρή λέσλ βειηησκέλσλ εθδφζεσλ (releases) ή δηνξζσηηθψλ εθδφζεσλ (fixing updates) ησλ εθαξκνγψλ, 

ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζηελ αθαίξεζε / αλαίξεζε αζηνρηψλ/ειαηησκάησλ (bug 

fixing). 

β) Η ηερληθή Τπνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΠΔΛΑΣΗ. Χο ηερληθή ππνζηήξημε νξίδεηαη ε ηειεθσληθή ή άιιε 

επηθνηλσλία ή επέκβαζε ηερληθνχ ζηηο ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΔΛΑΣΗ θαη απνζθνπεί ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο απηψλ. Αλαιπηηθφηεξα πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο ππεξεζίεο   

ππνζηήξημεο: 

 Σειεθσληθή ππνζηήξημε κέζσ ηνπ Κέληξνπ Κιήζεσλ ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ γηα ηε ιήςε θαη επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη  ζπγθεθξηκέλα: 

ΑΔΑ: 65ΔΚ469Β7Δ-ΒΤΩ
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o Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ρξεζηψλ ζρεηηθέο κε ηελ επίιπζε απνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε ηειεθσληθή ππνζηήξημε δελ είλαη δπλαηφλ 

λα παξέρεηαη σο ππνθαηάζηαην εξγαζηψλ ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο ή άιισλ ππεξεζηψλ πνπ δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο.  

o Οδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθηεινχληαη δηάθνξεο εξγαζίεο. 

o Οδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ απφ κε έκπεηξνπο ρξήζηεο. 

 Τπνζηήξημε κέζσ e-mail 

 Τπνζηήξημε κε ρξήζε απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο (remote access), εθφζνλ ν ΠΔΛΑΣΗ δηαζέηεη ηελ 

θαηάιιειε ππνδνκή (modem, ινγηζκηθφ επηθνηλσλίαο, internet θ.ιπ.). Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε ππνζηήξημε 

κε ηελ ρξήζε απνκαθξπζκέλεο πξφζβαζεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη σο ππνθαηάζηαην εξγαζηψλ 

εθπαίδεπζεο ή άιισλ ππεξεζηψλ (φπσο π.ρ. ινγηζηηθψλ ζπκθσληψλ, ππνινγηζκνχ ρξεψζεσλ, ζπκθσληψλ 

κηζζνδνζίαο, παξακεηξνπνίεζεο ινγηζκηθνχ θιπ.) πνπ δελ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο θαη 

κπνξνχλ λα παξέρνληαη  κε πξφζζεηε ρξέσζε βάζεη ηνπ ηηκνθαηαιφγνπ ππεξεζηψλ ηνπ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο. 

γ) Η αλαθαηαζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο (Restore) απφ βιάβεο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ νηνδήπνηε ιφγν (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαθήο ρξήζεσο ηεο εθαξκνγήο) ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε αλαθαηαζθεπή θαη απνθαηάζηαζή ηνπο είλαη δπλαηή θαη ν ΠΔΛΑΣΗ ιακβάλεη ηαθηηθά 

εθεδξηθά αληίγξαθα (backup) ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ, εξγαζία ε νπνία είλαη απνθιεηζηηθά ππνρξέσζε ηνπ 

ΠΔΛΑΣΗ. 

δ)  Η επηηφπηα (on site) ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ΠΔΛΑΣΗ ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ππεξεζίεο 

παξακεηξνπνίεζεο, εθπαίδεπζεο, ειέγρνπ θαη απνθαηάζηαζεο κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ, κεηαθνξέο 

δεδνκέλσλ, ζρεδηαζκφο εληχπσλ, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο εθφζνλ απηέο πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ. Η παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηα ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ 

ΠΔΛΑΣΗ δειηία ηερληθήο ππνζηήξημεο, ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Η παξνχζα χκβαζε αξρεηαη απφ ηελ 11/04/2017  θαη ιήγεη ηελ 30/06/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΙΜΗΜΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

4.1 Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο παξνχζαο χκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηυν σιλίυν ηπακοζίυν πενήνηα εςπώ 

(1.350,00€) μη ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α., ήηνη ρίιηα εμαθφζηα εβδνκήληα ηέζζεξα  επξψ (1.674,00€) κε Φ.Π.Α., 

πνπ ζα ηζρχεη ηε ζηηγκή εθδφζεσο ηνπ ηηκνινγίνπ, ν νπνίνο βαξχλεη ηνλ ΠΔΛΑΣΗ.  

H Aνυηέπυ δαπάνη βαπύνει ηον  KAE 0439, CPV : 72261000-2 Τπηπεζίερ ςποζηήπιξηρ Λογιζμικού. 

 

Η ζπλνιηθή ακνηβή ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ αλαιχεηαη ζηα επηκέξνπο ηηκήκαηα πνπ αθνξνχλ: 

 Ακνηβή γηα θάζε θαιππηφκελε απφ ηηο ζηελ παξνχζα πξνβιεπφκελεο ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΔΛΑΣΗ, 

φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α .  

 Ακνηβή γηα θάζε πξφζζεηε πξνζθεξφκελε ππεξεζία ηελ νπνία έρεη επηιέμεη ν ΠΔΛΑΣΗ θαη αλαιχεηαη ζην 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ηεο παξνχζαο. 

Ακθφηεξα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθσλνχλ θαη ζπλνκνινγνχλ αλεπηθχιαθηα φηη ην ζπκθσλεζέλ σο άλσ ηίκεκα 

είλαη δίθαην, εχινγν, θαζψο θαη φηη αληαπνθξίλεηαη θαη θαιχπηεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο.  

4.2 Η σο άλσ ακνηβή ζα ηηκνινγεζεί απφ ηνλ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ θαη ζα θαηαβιεζεί απφ ηνλ ΠΔΛΑΣΗ ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ. ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο, ηφηε ν νθεηιέηεο θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξνο άλεπ νριήζεσο θαη ην νθεηιφκελν πνζφ πξνζαπμάλεηαη κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζή ηνπ κε ηνλ λφκηκν 

ηφθν ππεξεκεξίαο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ 

 

5.1.ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 

 

1. O ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ επζχλεηαη απέλαληη ζηνλ ΠΔΛΑΣΗ γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο. ε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, ν ΠΔΛΑΣΗ δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη λα επηδηψμεη κε λφκηκν ηξφπν ηελ 

απνθαηάζηαζε ζεηηθήο δεκίαο κέρξη αλψηαην φξην ην πνζφ ηνπ ηηκήκαηνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, πνζφ ζην 

νπνίν ξεηά ζπκθσλνχλ νη ζπκβαιιφκελνη φηη πεξηνξίδεηαη ε επζχλε ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, κε επζπλφκελνο 

πεξαηηέξσ γηα νπνηαδήπνηε άιιε δεκία ήζειε πξνθιεζεί ζηνλ ΠΔΛΑΣΗ απφ ηπρφλ αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ. 

2. Δπίζεο, ν ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο ιφγσ γεγνλφησλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ ηπραίσλ γεγνλφησλ. 

3. Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ην ζχλνιν ησλ Τπεξεζηψλ πληήξεζεο – Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο θαηά ηηο ζπλήζεηο εξγάζηκεο εκέξεο Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ ηηο 9 πκ. έσο ηηο 5 κκ. Ο ρξφλνο 

απφθξηζεο ζε θιήζε ηνπ ΠΔΛΑΣΗ νξίδεηαη εληφο 48 σξψλ απφ ηε ιήςε ηεο θιήζεο. 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξνχζα χκβαζε δελ πξνβιέπεη πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ, ν ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ δχλαηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο κε ρξεκαηηθή 

επηβάξπλζε ηνπ ΠΔΛΑΣΗ, ε νπνία ηζνχηαη κε ηελ ηηκή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ηζρχνληα θαηά ηελ ζηηγκή ηεο 

παξνρήο ηεο ππεξεζίαο Σηκνθαηάινγν Παξνρήο Τπεξεζηψλ ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ θαη παξαηίζεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. 

5. ε πεξίπησζε παξνρήο ππεξεζηψλ εθηφο Αζελψλ, ηα έμνδα κεηάβαζεο ηνπ ηερληθνχ ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 

πξνο ηνλ ηφπν εγθαηαζηάζεσο ηεο εθαξκνγήο, δηακνλήο θαη επηζηξνθήο ζηελ έδξα ηνπ, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην ηίκεκα ηεο παξνχζαο θαη βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ΠΔΛΑΣΗ. 

6. Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ δελ επζχλεηαη γηα νηαδήπνηε έκκεζε ή απνζεηηθή δεκία ή γηα ηελ απψιεηα ή ηελ 

αιινίσζε δεδνκέλσλ.  

 

5.2. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΔΛΑΣΗ 

1. Ο  ΠΔΛΑΣΗ ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ: 

α)  ηα ζπζηήκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηα νπνία βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο νη ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ. Ο ΠΔΛΑΣΗ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ πξνο ππνζηήξημε 

πξντφλησλ κε πξντφληα ηξίησλ, ηα νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα χκβαζε.  

β)  ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ νη ππάιιεινη ηνπ ΠΔΛΑΣΗ ζεσξνχλ απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο, 

ΑΔΑ: 65ΔΚ469Β7Δ-ΒΤΩ



 

 6/16  

γ)  ην πξνζσπηθφ ηνπ θαηά ηηο ζπλήζεηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη γηα επαξθή ρξφλν, θαζψο θαη λα 

θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο χκβαζεο. Ο ΠΔΛΑΣΗ πξέπεη λα δηαζέηεη εθπξφζσπφ ηνπ, ν νπνίνο λα είλαη παξψλ θάζε θνξά 

πνπ ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ (είηε 

επηηφπνπ είηε κε απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε – Remote Access), ψζηε λα ηνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε πνπ ηπρφλ ηνπ δεηεζεί. 

2. Η παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ γίλεηαη κε ηνλ φξν φηη ζηηο ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

επεκβαίλεη κφλν  πξνζσπηθφ ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ή εμνπζηνδνηεκέλνη ζπλεξγάηεο ηνπ, εθηφο θαη αλ ππάξρεη 

πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ πξνο ηνλ ΠΔΛΑΣΗ, γηα ηελ επέκβαζε ηξίησλ. 

3. Ο ΠΔΛΑΣΗ δελ κπνξεί λα επέκβεη, λα ηξνπνπνηήζεη, ή λα κεηαθέξεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ή άιισλ ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία απηέο ζπλεξγάδνληαη ή ζηα νπνία βαζίδνληαη, ρσξίο ηε 

ζχκθσλε γλψκε θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ 

νπδεκία επζχλε θέξεη φζνλ αθνξά πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο ή πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

4. Ο ΠΔΛΑΣΗ θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηε ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ (backup).  

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ αλαιακβάλεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Ν. 2472/1997 πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, νδεγίεο 

θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  

 

Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο αλαιακβάλεη λα κελ αλαθνηλψλεη, δηαζέηεη ή δεκνζηνπνηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζε 

ηξίηνπο, νη νπνίνη δελ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο θαη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε 

απφ ην λφκν ή δηθαζηηθή απφθαζε, πιεξνθνξίεο, πνπ έρεη ιάβεη θαη επεμεξγάδεηαη ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηάο 

ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ 

 

7.1. Οη ζπκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα θαη λα κελ πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε 

αλαθνίλσζε ή δεκνζίεπζε πξνο ηξίηνπο νπνηνλδήπνηε ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ, εγγξάθσλ θαη νηηδήπνηε ζρεηηθνχ κε  

ηηο ππεξεζίεο, ηνλ ηξφπν εξγαζίαο, ηνλ εμνπιηζκφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζην εμήο 

“Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο”) ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο ζηηο νπνίεο έρνπλ πξφζβαζε ζηα πιαίζηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. Τπνρξενχληαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο θαη ζην αλαγθαίν κέηξν γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, θαζψο θαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη, φπνηνη ππάιιεινη ή ηξίηα πξφζσπα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο, δεζκεχνληαη λα ηεξνχλ ηελ σο άλσ ππνρξέσζε ηήξεζεο 

απνξξήηνπ θαη ερεκχζεηαο. 

7.2. Σν παξφλ Άξζξν παξακέλεη ηζρπξφ γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα  κεηά ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο 

παξνχζαο. Έθαζηνο εθ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, κε ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα 

χκβαζε, κπνξεί ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσο ηνπ παξφληνο Άξζξνπ λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ακέζσο θαη αδεκίσο. 
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ΑΡΘΡΟ 8 - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

πκθσλείηαη φηη νπνηαδήπνηε ηπρφλ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο απηήο γίλεηαη κφλν κε γξαπηή ζπκθσλία 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΚΥΩΡΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Οη ζπκβαιιφκελνη δελ κπνξνχλ λα εθρσξήζνπλ ή κε άιιν ηξφπν κεηαβηβάζνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ 

άιινπ κέξνπο, εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ γηα εηαηξεία ηνπ ηδίνπ νκίινπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ - ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

ε πεξίπησζε πνπ ην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο παξαβηάδεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

παξνχζα χκβαζε θαη δελ αίξεη ηελ παξαβίαζε απηή εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο έγγξαθεο 

φριεζεο ηνπ άιινπ ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο, ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο ζα δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα. 

Λχζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο κπνξεί λα επέιζεη θαη θαηφπηλ λεφηεξεο θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, 

πκθσλείηαη ξεηά φηη ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ζα θαηαβιεζεί ε ακνηβή γηα ηηο κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο ή 

ιχζεο παξαζρεζείζεο Τπεξεζίεο πληήξεζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΔΤΘΤΝΗ 

Κάζε έλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο επζχλεηαη έλαληη ηνπ άιινπ κε βάζε ηελ παξνχζα, είηε εμσζπκβαηηθά, κε βάζεη 

ηηο δηαηάμεηο πεξί αδηθνπξαμίαο ηνπ Α.Κ κφλν γηα ηελ ζεηηθή δεκία, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ ππαίηην ηεο δεκίαο θαη 

φρη γηα ηπρφλ δηαθπγφληα θέξδε ή απνζεηηθέο δεκίεο γηα ηηο νπνίεο ξεηά ζπκθσλείηαη φηη δελ ππάξρεη επζχλε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ έλαληη αιιήισλ. ε θάζε πεξίπησζε ε αμία ηεο απνδεκίσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην εηήζην 

θφζηνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

12.1. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γεγνλφηα ή ζπλζήθεο αλσηέξαο βίαο θαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ελφο εθ ησλ δχν 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαηαζηήζνπλ αδχλαηε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πξνο ηνλ άιιν, θαλέλα απφ ηα 

κέξε δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

επηθαινχκελε αλσηέξα βία απνδεηθλχεηαη επαξθψο.  

12.2 Ο ζπκβαιιφκελνο ν νπνίνο επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη εληφο (5) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα 

πεξηζηαηηθά, πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν απηά θαη λα πξνζθνκίζεη 

ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκβαιιφκελνο δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 

ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζηεί ηελ χπαξμε αλσηέξαο βίαο. Ο αληηζπκβαιιφκελνο ππνρξενχηαη λα 

απαληήζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ, άιισο ζα ζεσξείηαη φηη έρεη γίλεη απνδεθηφ απφ απηφλ ην ελ ιφγσ γεγνλφο 

αλσηέξαο βίαο. 

12.3. Δηδηθφηεξα, νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ εθηέιεζε ή παξάιεηςε εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο απφ νπνηνδήπνηε 

κέξνο, δελ ζα ζπληζηά παξάβαζε ηεο χκβαζεο, εάλ θαη γηα φζν ρξφλν ε θαζπζηέξεζε θαη/ή ε παξάιεηςε νθείινληαη 

ζε νπνηαδήπνηε γεγνλφηα, πξάμεηο ή αηπρήκαηα πέξαλ ηνπ εχινγνπ ειέγρνπ ηνπ επεξεαδφκελνπ κέξνπο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε, αλσηέξα βία, θπβεξλεηηθέο πξάμεηο ή απνθάζεηο ή παξαιείςεηο ή 

απαηηήζεηο ξπζκηζηηθήο αξρήο, θπζηθή θαηαζηξνθή, επηδεκίεο, ζεηζκνχο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, θαηαηγίδεο, 
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θαηαξξαθηψδεηο βξνρέο, ηπθψλεο,  πνιέκνπο,  ερζξηθέο  θαη  ζηξαηησηηθέο ή ηξνκνθξαηηθέο  ελέξγεηεο, επαλαζηάζεηο, 

ζηξαηησηηθέο ή πνιηηηθέο αληαξζίεο, νριαγσγίεο, ή πνιηηηθέο ηαξαρέο θαη δηαθσλίεο, απεξγίεο, εξγαηηθέο ηαξαρέο, 

απνπνκπέο εξγαζηψλ ή θιείζηκν εξγνζηαζίσλ, παξαιείςεηο ή θαηαζηξνθέο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κεραληθέο ή 

ειεθηξηθέο βιάβεο ή άιια γεγνλφηα πέξαλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ επεξεαδφκελνπ κέξνπο.  Ννείηαη φηη ηα πην πάλσ ηζρχνπλ 

εάλ θαη εθφζνλ ην επεξεαδφκελν κέξνο έρεη θάλεη φηη είλαη εχινγα δπλαηφ σο πξνο ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ κε ελαιιαθηηθφ ηξφπν. 

12.4. Η εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζα ζεσξεζεί φηη αλαβάιιεηαη κέρξηο φηνπ ηα γεγνλφηα ή νη ζπλζήθεο επηηξέςνπλ 

ηελ εθ λένπ αλάιεςή ηνπο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο απηήο.   

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΥΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ - ΠΔΛΑΣΗ 

Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ε παξνχζα χκβαζε δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα απνθιεηζηηθά κεηαμχ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ θαη ΠΔΛΑΣΗ θαη νπδεκία ζρέζε δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ ηειεπηαίνπ θαη πξνκεζεπηψλ ηνπ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, νη νπνίνη θαη ζπλδένληαη ζπκβαηηθά κφλνλ κε ηνλ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΓΙΑ ΓΙΚΑΣΗΡΙΑ  

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα λα επηιχζνπλ θηιηθά νπνηαδήπνηε δηαθνξά ή δηαθσλία ήζειε 

πξνθχςεη σο πξνο ηελ εξκελεία ή εθηέιεζε απηήο ηεο χκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απνδεηρζεί αδχλαην, 

νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε ζα επηιχεηαη απφ ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα Σξίπνιεο . 

 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ ζα γίλεηαη εγγξάθσο ή κέζσ θαμ ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη 

δηεπζχλζεηο επηθνηλσλίαο ησλ αξκφδησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, παξαηίζεληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 – ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

16.1. Σν Άξζξν 4 επηβηψλεη ηεο ιχζεο ή ηεο ιήμεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο.  

16.2. Οη επηθεθαιίδεο ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο 

αλάγλσζεο ηνπ θεηκέλνπ, δελ ηξνπνπνηνχλ ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο θαη δελ επεξεάδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ κεξψλ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο. 

16.3. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο χκβαζεο θξηζεί άθπξε, παξάλνκε ή κε εθηειεζηή νη 

ελαπνκείλαζεο ζπκθσλίεο θαη δηαηάμεηο παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαη εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ ζθνπφ ηεο 

παξνχζαο θαη ηελ αιεζή βνχιεζε ησλ πκβαιινκέλσλ.  

16.4. Η παξνχζα χκβαζε καδί κε ηα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ηεο απνηέιεζε αληηθείκελν δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ είραλ ην δηθαίσκα θαη ηελ εμνπζία, θαη θάζε δηάηαμε έρεη ζπκθσλεζεί θαη απνηειεί ηελ 

πιήξε θαηαλφεζε θαη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο, ππεξηζρχεη δε νπνησλδήπνηε θαη φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζπκθσληψλ, 

θαηαλνήζεσλ θαη επηθνηλσληψλ, πνπ έγηλαλ είηε γξαπηψο ή πξνθνξηθψο κεηαμχ ηνπο θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο θαη 

ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

16.5. Κακία θαζπζηέξεζε ή παξάιεηςε απάληεζεο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο παξνχζαο χκβαζεο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο παξαίηεζε απφ ζπγθεθξηκέλε ή άιιε κεηαγελέζηεξε παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο ηεο παξνχζαο, 

φινη νη φξνη ηεο νπνίαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. 
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ε πίζηυζη ηυν ανυηέπυ, ζπληάρζεθε ε παξνχζα χκβαζε ζε ηξία (3) πξσηφηππα, ηα νπνία ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο 

λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ησλ κεξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα έιαβαλ ν κελ ΠΔΛΑΣΗ δχν (2) πξσηφηππα ν 

δε ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ έλα (1) πξσηφηππν.  

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 

Για ηο Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζος 

Ο Αν. Ππύηανηρ  

Οικονομικήρ Γιασείπιζηρ &  

Νέυν Σεσνολογιών  

 

 

 

 

Αν. Καθηγηηήρ Νικήηαρ-πύπορ Κ. Κοςηζούκηρ 

 

Για ηην Δηαιπεία 

Ππόεδπορ και Γιεςθύνυν ύμβοςλορ 

Ιυάννηρ Λοςμάκηρ 

 

 

 

 

Γ/νηήρ Δπισειπηζιακήρ Μονάδαρ Γημοζίος 

Δςζηπάηιορ Καλογπίδηρ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  –  "ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΔΛΑΣΗ" 

 

Σα αθφινπζα ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΑ (MODULES)  εληάζζνληαη ζηελ παξνχζα ΤΜΒΑΗ : 

 

Α/Α ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ)  

1. 
Q - Prime / Protocol Management  

SN : 150910127211271 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β  –  "ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ" 

 

Σχπνο : Standard 

Χξάξην Τπνζηήξημεο : Γεςηέπα έυρ Παπαζκεςή, 09:00 – 17:00 

Δπηηξεπηφο Αξηζκφο Σειεθσληθψλ 

Κιήζεσλ ζην Κέληξν Κιήζεσλ ηνπ 

«ΑΝΑΓΟΥΟΤ»  

: Απεπιόπιζηορ 

Υξφλνο Αληαπφθξηζεο : Δνηόρ ζαπάνηα οκηώ (48) υπών 

Δπίζθεςε πκβνχινπ ζην Υψξν 

ηνπ «ΠΔΛΑΣΗ» 

: Δάν πποβλέπονηαι ζηο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ - "ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΤΠΗΡΔΙΔ & ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ". Γιαθοπεηικά 

με σπέυζη βάζη ηιμοκαηαλόγος παποσήρ ςπηπεζιών (επιζςνάπηεηαι)  

Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο αθνξνχλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ Πξνιεπηηθήο θαη Γηνξζσηηθήο πληήξεζεο, φπσο 

νξίδνληαη αθνινχζσο : 

Πποληπηική (Preventive) ςνηήπηζη : απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ βειηίσζε 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο νξζή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, φπσο 

απηή έρεη πξνδηαγξαθεί θαη ζπκθσλεζεί. Γελ πεξηιακβάλεη εθ ησλ πζηέξσλ αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

πζηήκαηνο. 

Γιοπθυηική (Corrective) ςνηήπηζη: απνζθνπεί ζηελ αθαίξεζε / αλαίξεζε αζηνρηψλ / ειαηησκάησλ ησλ 

Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο θαη παξεκπνδίδνπλ κεξηθψο 

ή θαη ζπλνιηθά ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, φπσο απηή έρεη ζπκθσλεζεί. 

 

Α. Πποζθεπόμενερ Τπηπεζίερ Πποληπηικήρ ςνηήπηζηρ  

Η Πποληπηική ςνηήπηζη ησλ Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

1. Πεξηνδηθφ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ (κία θνξά ην ρξφλν). 

2. Αιιαγέο – Νέεο Δθδφζεηο ζην Λνγηζκηθφ κε ζθνπφ λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ κειινληηθά πξνβιήκαηα ή 

δπζιεηηνπξγίεο, 

3. Αιιαγέο – Νέεο Δθδφζεηο ζην Λνγηζκηθφ κε ζθνπφ ηελ ηερληθή βειηίσζή ηνπ. 

4. Αιιαγέο – Νέεο Δθδφζεηο ζην Λνγηζκηθφ ψζηε λα θαζίζηαηαη ζπκβαηφ κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία. 

 

ηελ  πεξίπησζε αιιαγήο - λέαο έθδνζεο ζην Λνγηζκηθφ ν ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη γηα ηε 

δηάζεζή ηνπ ζηνλ ftp server ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ. Μεηά απφ αίηεκα ηνπ ΠΔΛΑΣΗ θαη εθφζνλ ν ΠΔΛΑΣΗ δελ 

δηαζέηεη ζχλδεζε κε ην Γηαδίθηπν ή δελ επηζπκεί ηελ ζχλδεζή ηνπ κε απηφ, ηφηε είλαη δπλαηή ε απνζηνιή κε άιιν 

κέζν ζηελ έδξα ηνπ ΠΔΛΑΣΗ. Η εγθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ΠΔΛΑΣΗ κε ηειεθσληθή 

ππνζηήξημε απφ ηνλ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ, εθφζνλ απαηηείηαη. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ν ΠΔΛΑΣΗ 

δελ είλαη εηο ζέζε λα εγθαηαζηήζεη ηε λέα έθδνζε, ν ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ππνρξενχηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ απηνχ ζην ρψξν ηνπ ΠΔΛΑΣΗ, ρξεψλνληαο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. 

 

Β. Πποζθεπόμενερ Τπηπεζίερ Γιοπθυηικήρ ςνηήπηζηρ  

Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ αλαιακβάλεη λα επαλαθέξεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ΠΔΛΑΣΗ αξρεία πιεξνθνξηψλ ησλ 
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Δθαξκνγψλ Λνγηζκηθνχ πνπ θαηαζηξάθεθαλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαθαηαζθεπή θαη 

απνθαηάζηαζή ηνπο είλαη δπλαηή, απφ ην ηειεπηαίν ζσζηφ αληίγξαθν (back-up) πνπ έρεη πάξεη ν ΠΔΛΑΣΗ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη: 

i ) o ΠΔΛΑΣΗ ιακβάλεη ηαθηηθά εθεδξηθά αληίγξαθα (backup) ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ 

ii ) ηα εθεδξηθά αληίγξαθα ησλ αξρείσλ δεδνκέλσλ ηνπ ΠΔΛΑΣΗ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά 

 

Γ. Γιαδικαζία Υπήζηρ Κένηπος Κλήζευν (Help-Desk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαδηθαζία: 

 

 Δμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο ηνπ ΠΔΛΑΣΗ αλαθνηλψλεη ην πξφβιεκα ή αίηεζή ηνπ ζην Κέληξν Κιήζεσλ 

ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ (Help-Desk). 

 Ο/Η Σερληθφο ηνπ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ππνρξενχηαη λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ ΠΔΛΑΣΗ ην αξγφηεξν 

εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Πίλαθα Δπηπέδνπ Τπεξεζηψλ. 

 

Γ. Γιαδικαζία Υπήζηρ Modem ή Απομακπςζμένηρ επικοινυνίαρ μέζυ ηος Internet (Remote Access Diagnosis & 

Support) 

1. Ο ΠΔΛΑΣΗ πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ Server, πνπ θηινμελεί ηηο ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

ή θάπνηνπ Client PC κε πξφζβαζε ζηνλ ελ ιφγσ Server, κε έλα Modem ζχγρξνλν, δηθήο ηνπ επηινγήο ή ηεο 

δπλαηφηεηαο λα ππάξρεη ζχλδεζε ζην Internet, εθφζνλ ε πξφζβαζε ζα γίλεη κέζσ ηνπ Internet. (Σν θφζηνο 

πξνκήζεηαο & εγθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ ΠΔΛΑΣΗ). 

2. Μπνξεί λα απαηηείηαη  ε εγθαηάζηαζε ελφο εηδηθνχ εξγαιείνπ ινγηζκηθνχ (Software) ζηνλ εμνπιηζκφ πνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί ην Modem. (Σν θφζηνο πξνκήζεηαο & εγθαηάζηαζεο βαξχλεη ηνλ ΠΔΛΑΣΗ). 

Δξοςζιοδοηημένορ Υπήζηηρ Πελάηη 

Κένηπο Κλήζευν Καηαζκεςαζηή 

Α Δπίπεδο  - Ομάδα Τποζηήπιξηρ Πελαηών 

Β Δπίπεδο  - Δξειδικεςμένοι Σεσνικοί 

Καηαζκεςαζηή 

Σειεθψλεκα 
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3. ε πεξίπησζε αλάγθεο απνκαθξπζκέλεο επηθνηλσλίαο γηα ιφγνπο δηάγλσζεο πξνβιήκαηνο εμ απνζηάζεσο, θαη 

κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηερληθνχ ππεχζπλνπ ηνπ ΠΔΛΑΣΗ, γίλεηαη έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλδέζεσο ηνπ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ κε ηηο ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΔΛΑΣΗ. 

4. Ο ΠΔΛΑΣΗ, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχλδεζεο λα ειέγρεη 

ζπλερψο ηηο εξγαζίεο, πνπ εθηεινχληαη απφ ηνλ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ ζην ζχζηεκά ηνπ.  

5. Η δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, απνηειεί απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ΠΔΛΑΣΗ. Ο 

ΠΔΛΑΣΗ δειψλεη φηη, ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ή θαηαζηξνθήο πιεξνθνξηψλ ή άιισλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, ν 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ δελ θέξεη νπδεκία επζχλε. 

 

Δ. Διδικοί Όποι 

ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

 Δξγαζίεο Βack-up θαη Restore ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, πξντφλησλ ινγηζκηθνχ θαη εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ, 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε άιιν ππνινγηζηή απφ εθείλνλ ηνπ ΠΔΛΑΣΗ, ιφγσ αηπρήκαηνο, θπζηθήο 

θαηαζηξνθήο, θσηηάο, πιεκκχξαο, πξάμεσο πνιέκνπ, ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ θαζψο θαη επεκβάζεσλ ζηηο 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΠΔΛΑΣΗ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ πξνζσπηθφ, 

εθηφο θαη αλ απηέο νη ππεξεζίεο αλαθέξνληαη ξεηά ζηηο Πξφζζεηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ. 

 Δξγαζίεο δηεξεχλεζεο πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε πξντφληα, πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα 

χκβαζε θαη ηα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ηεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ  –  "ΠΡΟΘΔΣΔ ΤΠΗΡΔΙΔ & ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ" 

 

1. Ππόζθεηερ Τπηπεζίερ 

Οη αθφινπζεο πξφζζεηεο ππεξεζίεο εληάζζνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε: 

 

Α/Α ΠΡΟΘΔΣΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΙΜΗΜΑ (€) ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΤΝΣΗΡΗΗ &  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΔΤ 

Φ.Π.Α. 

1. 

Γεν πεπιλαμβάνονηαι ςπηπεζίερ επιηόπιαρ ςποζηήπιξηρ 

ή ανάπηςξηρ ππόζθεηος λογιζμικού  
0,00 € 

 

Σιμοκαηάλογορ Τπηπεζιών 

 

Α/Α ΚΩΓΙΚΟ 

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΣΙΜΗΜΑ (€) 

ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. 

ΩΡΑΡΙΟ ΠΑΡΟΥΗ ΟΡΟΙ ΥΡΔΩΗ 

1. CONS 65,00 € 

Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 

09:00 – 17:00 

Σν ηίκεκα είλαη αλά ψξα 

απαζρφιεζεο. Διάρηζηε ρξέσζε δχν 

(2) ψξεο απαζρφιεζεο  ζηνλ 

ΠΔΛΑΣΗ 

 

2. Πεπιγπαθή Ππόζθεηυν Τπηπεζιών  

Οη δηαζέζηκεο πξφζζεηεο ππεξεζίεο, πνπ δχλαηαη λα παξέρεη ν ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ βάζεη ηεο αλάινγεο ρξέσζεο, 

πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο: 

 

CONS : Παξνπζία ζπκβνχινπ ζηα γξαθεία ηνπ ΠΔΛΑΣΗ γηα ζπκβνπιεπηηθέο θαη γηα ππεξεζίεο ηερληθήο 

ππνζηήξημεο, κεηά απφ έγγξαθν αίηεκα ηνπ ΠΔΛΑΣΗ θαη ζε ρξφλν θαη γηα δηάζηεκα, πνπ ζπκθσλείηαη απφ 

θνηλνχ κεηαμχ ΠΔΛΑΣΗ θαη ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ. Η ρξέσζε ζα γίλεηαη ζε σξηαία βάζε. Χο ειάρηζηε ρξέσζε 

νξίδνληαη νη δχν (2) ψξεο παξνπζίαο ζην ρψξν ηνπ ΠΔΛΑΣΗ. 

 

Γηα ηηο εθηφο ιεθαλνπεδίνπ ΑΣΣΙΚΗ επηζθέςεηο ν ΠΔΛΑΣΗ επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ  – "ΟΡΟΙ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ" 

Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα ζα ηηκνινγεζεί απφ ηνλ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ θαη θαηαβιεζεί απφ ηνλ ΠΔΛΑΣΗ σο εμήο: 

 

1. Όποι Σιμολόγηζηρ 

Ο ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ εθδίδεη ην αλαινγνχλ Σηκνιφγην Παξνρήο Τπεξεζηψλ γηα ηηο δεδνπιεπκέλεο ππεξεζίεο ηνλ 

επηέκβξην 2017 - Γεθέκβξην 2017 θαη Ινχλην 2018. 

 Πξφζζεηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ, ζα ηηκνινγεζνχλ 

απνινγηζηηθά κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ ή εμακήλνπ θαη ζχκθσλα κε ην ηίκεκα, πνπ 

παξαηίζεηαη ζην παξαπάλσ παξάξηεκα.  

 

2. Όποι Πληπυμήρ 

Σα ηηκνιφγηα είλαη πιεξσηέα ζηνλ ΠΔΛΑΣΗ εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο  

Σα ηηκνιφγηα είλαη πιεξσηέα ζηνλ ΠΔΛΑΣΗ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη χζηεξα απφ ηνλ 

έιεγρφ ηνπο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ  –  "ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" 

 

Πελάηηρ 

 

 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤ

ΜΟ 
ΣΗΛΔΦΩΝΟ E-MAIL 

Τπεχζπλε χκβαζεο 
Σζψθνπ Βαζηιηθή 

Αζπξνχδε 

Παξαζθεπή 

2710-372111 

27410-74999 (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ) 

vtsokou@uop.gr 

pasproudi@uop.gr 

Τπεχζπλε 

Λνγηζηεξίνπ 

Παπαειίνπ 

Παξαζθεπή 

2710-372118 

2710-372108 (F) 
papail@uop.gr 

 

Καηαζκεςαζηήρ 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤ

ΜΟ 
ΣΙΣΛΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ E-MAIL 

Τπεχζπλνο 

χκβαζεο / 

Σηκνιφγεζεο 

Φαξξνχ Δηξήλε 
Q – Prime Account 

Manager 

211 - 9991835 

211 - 9991836 (F) 

PsarrouE@unisystems.gr 

 

Τπεχζπλνο Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο 

ακαξά Θενδψξα 

Τπεχζπλνο 

Yπνζηήξημεο 

Eθαξκνγψλ Q - 

Prime 

211 - 99911725 

211 - 9991836 (F) 

SamaraT@unisystems.gr 

Κέληξν θιήζεσλ 

(Help- Desk) 

Αγγεινγηαλλάθε 

Γήκεηξα 

Γξακκαηεία help 

desk 

211 - 9991825 

211 - 9991836 (F) 

AggelogiannakiD@unisystems.g

r 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vtsokou@uop.gr
mailto:PsarrouE@unisystems.gr
mailto:SamaraT@unisystems.gr
mailto:AggelogiannakiD@unisystems.gr
mailto:AggelogiannakiD@unisystems.gr
ΑΔΑ: 65ΔΚ469Β7Δ-ΒΤΩ


		2017-04-11T12:46:31+0300
	Athens




