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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τρίπολη, 20/10/2020 

 

Αρ. πρωτ.: 9198  

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  

Στην Τρίπολη, σήμερα την  20η  Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι 

συμβαλλομένων: 

 

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη, στην οδό 

Ερυθρού Σταυρού 28  & Καρυωτάκη, Τ.Κ.  22100, με Α.Φ.Μ.: 099727226,  Δ.Ο.Υ. 

Τρίπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-

2017), και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΠΕΛΑΤΗΣ» και 

 

Β. Της Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, με τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.», Αδριανείου 29, - Νέο Ψυχικό, 

Τ.Κ. 11525, Τηλ.: 210-6705000, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26939/06/Β/92/7, Α.Φ.Μ. – 094359854, 

Δ.Ο.Υ.- ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Ανυφαντάκη Βασίλειο του Αποστόλου 

σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 5580/03-09-2013 ΦΕΚ – ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΑΠ. 1172094.1716692/11-9-2020 πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, αποκαλούμενης στη συνέχεια της παρούσας "ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ" . 

  

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 

των δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 

3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: 

HTTP://WWW.UOP.GR 

mailto:vtsokou@uop.gr
mailto:penypoul@uop.gr
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4. Τον Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Τον Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

6. Το πρωτογενές αίτημα 7013/30-7-2020 με ΑΔΑΜ: 20REQ007115215, το υπ’αριθμ. 

7011/30-7-2020 αίτημα προέγκρισης για το οικονομικό έτος 2021 

7. Το συμπληρωματικό αίτημα προέγκρισης 8631/2-10-2020 και έγκριση αυτού ΑΔΑ: 

ΨΣΤΙ469Β7Δ-504 Απόφαση 3/16-10-2020 της 180ης Συνεδρίασης Συγκλήτου. 

8. Την με αριθμ. Πρωτ. 4/8/2020-7122 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΩΣΗ3469Β7Δ-ΩΣΛ) που καταχωρήθηκε με α/α 403/4-8-2020 στο Μητρώο 

δεσμεύσεων  της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

9. Την υπ’ αριθμ. 7/28-9-2020 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΨΙΧΡ469Β7Δ-Ι78) 

Έγκριση σύναψης Σύμβασης Υποστήριξης και Συντήρησης με την εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε 

Πληροφορική για την Εφαρμογή Διαχείρισης Γραμματειών, ΑΔΑΜ:20AWRD007408241 

συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν: 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αποφάσισε τη σύναψη Σύμβασης  υποστήριξης και 

συντήρησης των εφαρμογών Διαχείρισης Γραμματειών (Standard support – Συμβόλαιο 

συντήρησης και υποστήριξης) με την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, με τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ Α.Ε.» σύμφωνα με 

την από 30/7/2020 ΑΠ 7018  οικονομική της πρόταση.  

 

I. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται και ορίζεται με ημερομηνία έναρξης την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με διάρκεια  (ένα)  1 έτος από την 

υπογραφή της σύμβασης. Το Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα διακοπής της σύμβασης  

με προειδοποίηση ενός μήνα  κατόπιν Απόφασης της Συγκλήτου και με έγγραφη 

ειδοποίηση προς την συμβαλλόμενη εταιρεία.  

 

 

II. ΔΑΠΑΝΗ –ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμ/νου ΦΠΑ ήτοι 

20.000,00 € άνευ ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 7018/30-7-2020  

Οικονομική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας. 

 

Η τιμολόγηση θα γίνεται ανά τρίμηνο. Η πληρωμή των ανωτέρω τιμολογίων θα 

υλοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών όπως αυτά ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 
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Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  ΚΑΕ 

0426. - Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες, CPV: 

72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού. 

 

 

III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την υποστήριξη και  συντήρηση των 

εφαρμογών Διαχείρισης Γραμματειών (Standard support – Συμβόλαιο συντήρησης και 

υποστήριξης) για τις γραμματείες του Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τη 

δημιουργία 6 Τμημάτων για τους Φοιτητές του Πρώην ΤΕΙ  που θα συνεχίσουν το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όπως αυτό αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 7018/30-7-2020 

Οικονομική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας. 

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης στα πλαίσια του Σύμβασης Συντήρησης 

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης  

Υπηρεσίες Cardisoft 

Standard Support 

Διάθεση βελτιωμένων και διορθωτικών εκδόσεων.  

Παροχή υφιστάμενης έντυπης και ηλεκτρονικής 

τεκμηρίωσης και βιβλιογραφίας που περιλαμβάνει 

εγχειρίδια χρήσης, οδηγίες, ενημερωτικά έντυπα.  

 

Τηλεφωνική υποστήριξη.   

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.  

Αποστολή Ενημερωτικού Υλικού.  

Έκπτωση στις τιμές τιμοκαταλόγου για την προμήθεια 

επεκτάσεων. 

 

Πρόσθετες Υπηρεσίες: 

Σχεδίαση – τροποποίηση αναφορών στο λογισμικό 

ReportGenerator,  

Προσθήκες – τροποποιήσεις λογισμικού,  

Επαναληπτική εκπαίδευση,  

Ειδικές Τεχνικές Εργασίες,  

Υπηρεσίες κατά παραγγελία,  

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  - προγράμματα κατά 

παραγγελία,  

Εργασίες μεταφοράς δεδομένων,  

Αποκατάσταση ή διάσωση αρχείων από βλάβη. 

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 

 

Περιγραφή Υπηρεσιών Υποστήριξης 

 Διάθεση βελτιωμένων και διορθωτικών εκδόσεων 

Η κατηγορία αυτή καλύπτει την δωρεάν διάθεση των βελτιωμένων εκδόσεων (updates) ή των 

διορθωτικών εκδόσεων (fixingupdates) του Λογισμικού. Η εγκατάσταση των εκδόσεων σε όλους 

τους τύπους των συμβολαίων γίνεται από τον πελάτη, με την βοήθεια των οδηγιών αναβάθμισης 

– εγκατάστασης και με τηλεφωνική υποστήριξη. Η επιτόπια εγκατάσταση νέας έκδοσης από 

εξειδικευμένο τεχνικό της εταιρίας χρεώνεται με χρονοχρέωση.  

Ο πελάτης μπορεί να παραλάβει την νέα έκδοση με τους εξής τρόπους: 

 Μέσω internet από τον Web Server της Cardisoft. 

 Αποστολή μέσω email ως συνημμένο αρχείο.  
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 Αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφορών του CD εγκατάστασης.  

 

 Παροχή υφιστάμενης έντυπης ή ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και βιβλιογραφίας 

Η κατηγορία αυτή καλύπτει την δωρεάν διάθεση της υφιστάμενης έντυπης ή ηλεκτρονικής 

τεκμηρίωσης και βιβλιογραφίας η οποία περιλαμβάνει: 

 Εγχειρίδια χρήσης των εφαρμογών (manuals). 

 Οδηγίες σχετικές με τις εφαρμογές 

 Ενημερωτικά έντυπα 

 

 Τηλεφωνική Υποστήριξη 

Η ΙΛΥΔΑ υποστηρίζει τον Πελάτη μέσω τηλεφώνου σε θέματα καθημερινής χρήσης που 

προέρχονται από εσφαλμένες ενέργειες χρηστών.  

Ο Πελάτης υποστηρίζεται τηλεφωνικά από εξειδικευμένο τεχνικό  

 για να απομονώσει και να εξακριβώσει την αιτία του προβλήματος 

 για να προτείνει λύση και να υποδείξει στον υπεύθυνο του συστήματος τις 

απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος 

 για να βεβαιώσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος 

Η ΙΛΥΔΑ παρέχει τηλεφωνικές υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εργασίμου ημέρας, 

δηλαδή από 09:00 έως 17:00 και από Δευτέρα έως Παρασκευή εξαιρουμένων των επισήμων 

αργιών. Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πέραν και εκτός των ανωτέρω 

ημερών και ωρών, κατόπιν ειδικής συμφωνίας. Η τηλεφωνική κλήση γίνεται από τον πελάτη προς 

την ΙΛΥΔΑ. Για τους πελάτες χωρίς συμβόλαιο υποστήριξης, δεν παρέχεται τηλεφωνική 

υποστήριξη. Σε αντικατάσταση της τηλεφωνικής υποστήριξης, παρέχεται επίσκεψη με 

χρονοχρέωση με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.  

 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

Παρέχονται από το Τμήμα Υποστήριξης συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αντιμετώπισης 

ορισμένων θεμάτων της μηχανογράφησης όπως εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών, κτλ.  

 

 Αποστολή ενημερωτικού υλικού 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται αποστολή ενημερωτικού υλικού που περιλαμβάνει οδηγίες 

για την αντιμετώπιση των θεμάτων τρεχουσών εργασιών, νέα προϊόντα κτλ.   

 

 Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες CardisofteSupport μέσω Internet 

Οι πελάτες κάτοχοι συμβολαίου Standard Support, έχουν δικαίωμα χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών eSupport μέσω Internet. Το σύστημα eSupport προσφέρεται 24ώρες το 24ωρο, και 

περιλαμβάνει μέσω κωδικού πρόσβασης στον δικτυακό τόπο http://webserver.cardisoft.gr τις εξής 

υπηρεσίες: 

 

 Υπηρεσία Helpdesk: Πρόσβαση στις ερωτήσεις – αναφορές που έχει υποβάλει ο 

πελάτης στο Τμήμα Υποστήριξης και αναζήτηση αυτών ως προς την κατάσταση τους 

(σε εξέλιξη, ολοκληρωμένες, όλες) ή ως προς το αριθμό τους. Με την υπηρεσία αυτή 

ο πελάτης ενημερώνεται για την πορεία των ερωτημάτων που έχει θέσει, ενώ 

ταυτόχρονα του δίνεται συνολική εικόνα για όλα τα ερωτήματα που έχει υποβάλει 

και τις απαντήσεις που έλαβε από το Τμήμα Υποστήριξης.  

 Υπηρεσία Knowledgebase: Πρόσβαση στην Γνωσιακή Βάση Δεδομένων, η οποία 

περιλαμβάνει για κάθε προϊόν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.  

 Ιστορικό εκδόσεων των εφαρμογών με περιγραφή των πρόσθετων χαρακτηριστικών 

και των εξελίξεων ανά έκδοση.  

 Πρόσβαση σε ηλεκτρονική βιβλιογραφία και τεκμηρίωση που περιλαμβάνει οδηγίες 

http://webserver.cardisoft.gr/
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αναβάθμισης και εγκατάστασης εφαρμογών, οδηγίες χρήσης των εφαρμογών, 

ενημερωτικά έντυπα.  

 Δυνατότητα αποστολής αιτημάτων με ηλεκτρονικό τρόπο. Ο χρήστης καταχωρεί 

ηλεκτρονικά σε ειδικά σχεδιασμένη φόρμα το αίτημά του και με την ολοκλήρωση της 

αποστολής λαμβάνει τον κωδικό αριθμό της συναλλαγής.  

 Αποστολή – παραλαβή αρχείων (δεδομένων, νέων εκδόσεων, οδηγιών χρήσης) μέσω 

ftp, email. 

 

 Επιτόπια Υποστήριξη 

Η ΙΛΥΔΑ δεν παρέχει επιτόπια υποστήριξη δωρεάν στους πελάτες των συμβολαίων 

StandardSupport για την επίλυση ενός προβλήματος που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί με 

τηλεφωνική υποστήριξη ή με μεθόδους απομακρυσμένου ελέγχου. 

Εάν εκτιμηθεί ότι η αποκατάσταση της ανωμαλίας ή της βλάβης του Λογισμικού δεν είναι δυνατή 

στις εγκαταστάσεις του Πελάτη, η ΙΛΥΔΑ θα επιτρέπεται να μεταφέρει το Λογισμικό με τα 

Δεδομένα του στις εγκαταστάσεις της για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Εναλλακτικά η 

ΙΛΥΔΑ θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αποστολή συγκεκριμένων αρχείων στις εγκαταστάσεις 

της για την επίλυση του προβλήματος. 

Οι επιτόπιες επισκέψεις δεν καλύπτουν τις παρακάτω υπηρεσίες: 

1. Επαναληπτικό σεμινάριο στη χρήση του προγράμματος στην περίπτωση που η 

εκπαίδευση έχει ολοκληρωθεί.  

2. Υπηρεσίες εγκατάστασης νέας ή βελτιωμένης έκδοσης. 

3. Υπηρεσίες υποστήριξης για τον εξοπλισμό hardware ή για λειτουργικό σύστημα. 

4. Υπηρεσίες υποστήριξης για λογισμικό που δεν υποστηρίζεται από το συμβόλαιο 

συντήρησης ή δεν έχει αναπτύξει η ΙΛΥΔΑ. 

5. Διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας.  

Ο αριθμός επισκέψεων στον τόπο του πελάτη γίνεται κατόπιν συμφωνίας και με χρονοχρέωση 

βάση του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της εταιρίας. 

 

 Πρόσθετες Υπηρεσίες 

Η ΙΛΥΔΑ δύναται να παρέχει και πρόσθετες υπηρεσίες, εκτός αυτών που καλύπτονται από 

τα συμβόλαια υποστήριξης, όπως:   

 Σχεδίαση – τροποποίηση αναφορών στο λογισμικό ReportGenerator 

 Προσθήκες – τροποποιήσεις λογισμικού 

 Επαναληπτική εκπαίδευση 

 Ειδικές Τεχνικές Εργασίες 

 Υπηρεσίες κατά παραγγελία 

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  - προγράμματα κατά παραγγελία 

 Εργασίες μεταφοράς δεδομένων 

 Αποκατάσταση ή διάσωση αρχείων από βλάβη 

 

Στα πλαίσια του παρόντος έργου, προσφέρονται επιπρόσθετα:  

Σύμφωνα με το από 4.1. Δημιουργία 6 Τμημάτων  της προσφοράς : 

Θα δημιουργηθούν 6 νέα τμήματα για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ που θα συνεχίσουν 

στο Πανεπιστήμιο. Οι εργασίες αφορούν :  

α. Δημιουργία νέου Προγράμματος Σπουδών και μαθημάτων  

β. Δημιουργία αντιστοιχιών μαθημάτων και τρέξιμο αντιστοιχιών  

γ. Έλεγχο στις καρτέλες φοιτητών που θα τρέξουν οι αντιστοιχίες  

 

Για κάθε νέο τμήμα θα απαιτηθούν περί τις 4 ανθρωποημέρες ήτοι συνολικά 24 

ανθρωποημέρες. 
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4.2. Εκπαίδευση Προσωπικού  

Θα παρασχεθεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 12 ωρών ή οποία μπορεί να 

κλιμακωθεί σε 3 ή 4 ημέρες, στο προσωπικό των γραμματειών.  

 

4.3. Τυχόν Πρόσθετες Υπηρεσίες  

Η ΙΛΥΔΑ δύναται να παρέχει και πρόσθετες υπηρεσίες, εκτός αυτών που καλύπτονται από 

το συμβόλαιο υποστήριξης, όπως:  

• Σχεδίαση – τροποποίηση αναφορών στο λογισμικό Report Generator  

• Προσθήκες – τροποποιήσεις λογισμικού  

• Επαναληπτική εκπαίδευση  

• Ειδικές Τεχνικές Εργασίες  

• Υπηρεσίες κατά παραγγελία  

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - προγράμματα κατά παραγγελία  

• Εργασίες μεταφοράς δεδομένων  

• Αποκατάσταση ή διάσωση αρχείων από βλάβη  

 

 

IV.Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2020 

Για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την σύμβαση Υποστήριξης, παραθέτουμε τον 

ισχύοντα τιμοκατάλογο υπηρεσιών: 

Τιμοκατάλογος 

Υπηρεσιών  με 

συμβόλαιο 

συντήρησης 

 

Υπηρεσίες ανά ημέρα 400,00 €    

 

 

    Υπηρεσίες ανά 

ώρα 60,00€    

 

Σημείωση: Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται ο εκάστοτε ΦΠΑ και τα έξοδα 

μετάβασης και διαμονής  του προσωπικού μας. 

 

V. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Και οι δύο συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε 

αποζημίωσης να καταγγείλουν οποτεδήποτε τη σύμβαση, εάν το άλλο μέρος, παρά την 

έγγραφη ειδοποίηση, δεν προβαίνει στην εκπλήρωση των από την παρούσα σύμβαση 

προκυπτουσών υποχρεώσεων του. 

 

VI. ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αποκλείεται η από την Εταιρεία σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα σύμβαση 

προκυπτόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της. 

Εμπιστευτικότητα: Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή 

λύση αυτής, η ΙΛΥΔΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας 

σας, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της, κατά την 

εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
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Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη προφορική ή έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών. Κάθε τροποποίηση όρων της παρούσας θα γίνεται μόνο 

εγγράφως. 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης θα αναστέλλεται σε περίπτωση κηρύξεως πολέμου, 

εχθροπραξιών γενικώς με εξωτερικούς εχθρούς ή εμφυλίων ταραχών, νόμιμης απεργίας 

του προσωπικού της εταιρείας ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών 

που τυχόν θα προκύψουν από την παρούσα σύμβαση, αποκλειστικά, τα Δικαστήρια της 

Τρίπολης. 

Όλοι οι όροι του παρόντος, συμφωνούνται και ορίζονται απολύτως ουσιώδεις και 

καθοριστικοί για την διατήρηση σε ισχύ της προκείμενης σύμβασης. Η μη άσκηση ενός ή 

περισσοτέρων δικαιωμάτων, μία ή και περισσότερες φορές, δεν θα σημαίνει ούτε 

αποδυνάμωση των δικαιωμάτων αυτών ούτε βεβαίως παραίτηση από αυτά. Κάθε 

παράβαση όρων του παρόντος θα δίνει το δικαίωμα στο αντισυμβαλλόμενο μέρος να 

καταγγείλει την σύμβαση. 

Η παρούσα σύμβαση βεβαιώνεται και υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ίσης αξίας 

από τους δύο συμβαλλομένους.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης  

 

 

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 

 

 

 

Για την Εταιρεία 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος  

 

 

 

Ανυφαντάκης Βασίλειος  

του Αποστόλου  

 

 

 

 




