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ύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Ανάπτυξης Λειτουργικότητας στο Π.. Q 

PRIME/FINANCIALS για τη χορήγηση τεγαστικών Επιδομάτων φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

ήμερα την 24η του μηνός επτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα,  οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

1. το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο εδρεύει στην Σρίπολη, στην οδό Ερυθρού ταυρού 

28 & Καρυωτάκη, Σ.Κ. 22100, με Α.Υ.Μ.: 099727226, Δ.Ο.Τ. Σρίπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενο 

από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Γεώργιο Π. 

Λέπουρα (δυνάμει του ΥΕΚ Σεύχους Β’ 4835/29-12-2017), και το οποίο θα αποκαλείται στη 

συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ» και 

2. η εταιρεία με την επωνυμία «UniSystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική 

Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «UniSystems Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός 

Αλ. Πάντου 19-23, ΣΚ 17671, με Α.Υ.Μ.: 094029552, Δ.Ο.Τ. ΥΑΕ Πειραιά και εκπροσωπείται 

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Λουμάκη Ιωάννη,Πρόεδρο & 

Διευθύνοντα ύμβουλο και Καλογρίδη Ευστράτιο,  Διευθυντή Επιχειρησιακής Μονάδας 

Δημοσίου Σομέα & Προϊόντων Λογισμικού, και η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια της 

σύμβασης αυτής «ΑΝΑΔΟΦΟ» 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Σον Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

2. Σον Ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 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 (ΥΕΚ 141/17-8-

2010 τ.Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

3. Σον Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 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»  

4. Σον Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «ύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ     
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5. Σον Ν. 4250/2014 (Υ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

υγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα-Σροποποίηση 

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

6. Σην υπ. αριθμ. 5/31-07-2018 Απόφαση υγκλήτου περί έγκρισης πραγματοποίησης Δαπανών 

Σακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΑΔΑ: 785Α469Β7Δ-ΣΨΚ. 

7. Σην υπ. αριθμ. 5631/03-08-2018 Απόφαση Ανάληψη Τποχρέωσης /  έγκρισης Δαπάνης 

(ΑΔΑ:62ΧΡ469Β7Δ-Σ29) που καταχωρήθηκε με ΑΤΤ 395/03-08-2018, στο Μητρώο Δεσμεύσεων 

του Πανεπιστημίου του οικονομικού Έτους 2018, (ΚΑΕ 0439 - Λοιπές αμοιβές νομικών 

προσώπων που εκτελούν ειδικές Τπηρεσίες, CPV: 72261000-2 Τπηρεσίες υποστήριξης 

λογισμικού).  

8. Σην υπ’ αριθμ. 7/07-09-2018 Απόφαση της υγκλήτου (ΑΔΑ: 9BTI469Β7Δ-ΒΙΣ) περί Έγκρισης 

σύναψης σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «UniSystems υστήματα Πληροφορικής 

Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «UniSystems Α.Ε.», για την παροχή 

υπηρεσιών Ανάπτυξης Λειτουργικότητας στο Π.. Q-PRIME/FINANCIALS για τη χορήγηση 

τεγαστικών Επιδομάτων φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

9. Σο γεγονός ότι η αναφερόμενη εταιρεία με το από 20/04/2018 έγγραφό της βεβαιώνει ότι είναι η 

αποκλειστική κατασκευάστρια εταιρεία της αναφερόμενης εφαρμογής λογισμικού και η μόνη 

εταιρεία που διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα επί των εφαρμογών αυτών αλλά και την 

αποκλειστική κατοχή και χρήση του πηγαίου κώδικα (sources code). 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Για την υλοποίηση της λειτουργικότητας στο πληροφοριακό σύστημα Q-Prime/Financials, που αφορά 

την χορήγηση στεγαστικών επιδομάτων σε φοιτητές (περίπου 1000), για τους οποίους θα πρέπει να 

εκδίδονται μαζικά και με αυτοματοποιημένο τρόπο αναλυτικά Φρηματικά Εντάλματα και τα οποία θα 

παίρνουν πρωτόκολλο  και θα αναρτώνται στην διαύγεια,  η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

παρέχει υπηρεσίες όπως αυτές αναλύονται παρακάτω για τη υλοποίηση της παρακάτω ροής εργασιών:  

1.  Δημιουργία μίας ΑΑΤ για το σύνολο των στεγαστικών επιδομάτων 

2. Παραλαβή αρχείου με στοιχεία φοιτητών και ποσά επιδότησής ενοικίου ανά φοιτητή 

3. Εισαγωγή στο σύστημα των στοιχείων των φοιτητών που δεν είναι ήδη 

καταχωρημένοι((Μαζική εισαγωγή από το σύστημα, μέσω αντίστοιχης επιλογής στο menu) 

4. Εισαγωγή παραστατικών στο σύστημα και σύνδεση με την αντίστοιχη ΑΑΤ(Μαζική εισαγωγή 

από το σύστημα, μέσω αντίστοιχης επιλογής στο menu) 

5. Μαζική έκδοση ενταλμάτων 

6. Μαζική πρωτοκόλληση ανά ένταλμα(Μαζική ενημέρωση επιλεγμένων ενταλμάτων από το 

σύστημα, μέσω αντίστοιχης επιλογής στο menu και επικοινωνίας με το QPrime/Protocol) 

7. Μαζική εκτύπωση ενταλμάτων  

8. Μαζική ανάρτηση στην Διαύγεια επιλεγμένων ενταλμάτων από το σύστημα, μέσω αντίστοιχης 

επιλογής στο menu 

9. Μαζική Εξόφληση ενταλμάτων με εντολή στην Σράπεζα και δημιουργία αρχείου ενημέρωσης 

προς την τράπεζα.  

υγκεκριμένα η εκτιμώμενη ανθρωποπροσπάθεια αναλύεται ως ακολούθως : 

 Ανάλυση Απαιτήσεων συνολικής διάρκειας δύο (2) ημερών  

 Ανάπτυξη επιπρόσθετης λειτουργικότητας Π.. Q-Prime / Financials συνολικής διάρκειας 

πέντε (5) ημερών  

 Εκπαίδευση Τπαλλήλων συνολικής διάρκειας μίας (1) ημέρας  
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 Τποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας  συνολικής διάρκειας τριών (3) ημερών  

Σο σύνολο των υπηρεσιών εκτιμώνται σε προσπάθεια (effort) που ανέρχεται στις 11 ανθρωποημέρες 

(Α/H). 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του δια του προσωπικού που διαθέτει ή χρησιμοποιεί, το οποίο 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και την παροχή των υπηρεσιών του βάσει της παρούσας 

σύμβασης δεν θα δρα, ούτε θα θεωρείται/ούνται υπάλληλος/οι του Πανεπιστημίου, ούτε θα 

εκπροσωπεί/ούν ή δεσμεύει/ουν αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο.  

Ο Ανάδοχος δεν δύναται χωρίς την ρητή έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου να υποκατασταθεί 

από άλλον, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, 

ωστόσο δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες μέσω προσωπικού του ή μέσω συνεργατών τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η υλοποίηση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα το οποίο αρχίζει από την 

υπογραφή της παρούσας και θα ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΣΙΜΗΜΑ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

3.1 Σο συνολικό τίμημα της παρούσας ύμβασης σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4725/14-06-2018 Σεχνική 

και Οικονομική προσφορά της  (η οποία έλαβε αρ. πρωτ. 5305/24-07-2018  από το πρωτόκολλο του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου) δηλώνει ότι η τιμή για την παροχή υπηρεσιών Ανάπτυξης 

Λειτουργικότητας στο Π.. Q-PRIME/FINANCIALS για τη χορήγηση τεγαστικών Επιδομάτων 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανέρχεται στο ποσό τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα 

ευρώ (4.140,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α 24%, ήτοι πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία 

ευρώ και εξήντα λεπτά (5.133,60€) συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24%, ο οποίος βαρύνει τον 

Πανεπιστήμιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ανάδοχος, για την είσπραξη της ανωτέρω αμοιβής του, υποχρεούται στην έκδοση μετά την 

ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο ισόποσου και νόμιμα θεωρημένου 

τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ενώ η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις 

προυποθέσεις του άρθρου άρθρο 200 του Ν. 4412/16. 

H Aνωτέρω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0439 - Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές 

Τπηρεσίες, CPV: 72261000-2 Τπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού.  
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

4.1.ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

1. O ΑΝΑΔΟΦΟ ευθύνεται απέναντι στο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ για την καλή εκτέλεση της παρούσας 

ύμβασης. ε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας για λόγους που ανάγονται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, το Πανεπιστήμιο δικαιούται να καταγγείλει τη ύμβαση 

και να επιδιώξει με νόμιμο τρόπο την αποκατάσταση θετικής ζημίας μέχρι ανώτατο όριο το ποσό 

του τιμήματος της παρούσας ύμβασης, ποσό στο οποίο ρητά συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι ότι 

περιορίζεται η ευθύνη του Αναδόχου, μη ευθυνόμενος περαιτέρω για οποιαδήποτε άλλη ζημία 

ήθελε προκληθεί στο Πανεπιστήμιο από τυχόν αντισυμβατική συμπεριφορά του. 

2. Επίσης, ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των όρων της 

παρούσας ύμβασης λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων τυχαίων γεγονότων. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των Τπηρεσιών υντήρησης – Σεχνικής 

Τποστήριξης κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 πμ. έως τις 5 

μμ. Ο χρόνος απόκρισης σε κλήση του Πανεπιστημίου ορίζεται εντός 48 ωρών από τη λήψη της 

κλήσης. 

4. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για οιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία ή για την απώλεια ή την 

αλλοίωση δεδομένων.  

 

4.2. ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ 

1. Σο Πανεπιστήμιο υποχρεούται να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο την απαιτούμενη πρόσβαση στους 

χώρους και τα μηχανήματά του, που είναι αναγκαία για την προσήκουσα εκ μέρους του Αναδόχου 

παροχή υπηρεσιών  που συμφωνούνται με την σύμβαση αυτή. 

2. Σο Πανεπιστήμιο υποχρεούται να θέσει στην διάθεση του Αναδόχου το σύνολο των στοιχείων που 

οι υπάλληλοί ή συνεργάτες του θεωρούν απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 

καθώς και το προσωπικό του κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες και ώρες και για επαρκή χρόνο, 

καθώς και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διευκόλυνση του Αναδόχου κατά την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις περί προστασίας του ατόμου από 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και 

κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα και την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, με την οποία υποχρεούται να 

συμμορφώνεται.  

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή δημοσιοποιεί με 

οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της παρούσας και για τους 

οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο ή δικαστική απόφαση, πληροφορίες, που έχει 

λάβει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του. 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά κι ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να τηρεί τις δεσμεύσεις 

που απορρέουν από την κείμενη ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και 

κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα. Ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει επίσης ρητά κι ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να εξασφαλίζει καταβάλλοντας την κατά 

νόμο επιμέλεια ότι, όποιοι υπάλληλοι\προστηθέντες του χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της 
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παρούσας ύμβασης, θα δεσμεύονται ότι  θα τηρούν την ως άνω υποχρέωση που απορρέει από την 

προαναφερθείσα ενωσιακή κι ελληνική νομοθεσία.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ρητά κι ανεπιφύλακτα την υποχρέωση  όπως αμέσως μετά  τη λήξη ή τη 

λύση της σύμβασης αυτής να προβεί στη διαγραφή / καταστροφή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού, ή άλλου 

τυχόν αρχείου που περιήλθε στη κατοχή του κατά το ως άνω διάστημα και τη διακοπή της πρόσβασης 

σε αυτά. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να εξασφαλίσει τη τήρηση των  ανωτέρω 

υποχρεώσεων εκ μέρους των υπαλλήλων του/προστηθέντων του 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ - ΤΠΟΦΡΕΩΗ ΕΦΕΜΤΘΕΙΑ 

Οποιοδήποτε προϊόν ή άλλου είδους υλικό είναι χαρακτηρισμένο ως πνευματική ιδιοκτησία του 

Αναδόχου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

έγκριση του Αναδόχου.  

Σο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να επέμβει, να τροποποιήσει, ή να μεταφέρει το σύνολο ή μέρος των 

Εφαρμογών Λογισμικού ή άλλων συστημάτων με τα οποία αυτή συνεργάζεται ή στα οποία βασίζεται, 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την συνεργασία του Αναδόχου. ε αντίθετη περίπτωση ο Ανάδοχος 

ουδεμία ευθύνη φέρει όσον αφορά πιθανές δυσλειτουργίες ή προβλήματα που θα προκύψουν στη 

λειτουργία τους. 

ε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αντιληφθεί και θεωρεί ότι το Πανεπιστήμιο κάνει κακή και 

εκτός προδιαγραφών χρήση των Εφαρμογών Λογισμικού, ειδοποιεί εγγράφως και αιτιολογημένα τον 

Τπεύθυνο Τποστήριξης του Υορέα, και ζητά αλλαγή του τρόπου χρήσης αυτών. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε 

τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Πανεπιστημίου, οποιαδήποτε έγγραφα, 

στοιχεία ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την 

παροχή των υπηρεσιών του, βάσει της παρούσας σύμβασης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, περαιτέρω, να τηρήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

σύμβασης αυτής υπό αυστηρή εχεμύθεια και να τηρεί κάθε πληροφορία που λαμβάνει ως 

εμπιστευτική, εκτός εάν έχει λάβει  προηγουμένως την έγγραφη έγκριση του Πανεπιστημίου. Όλα, δε, 

τα στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, που θα παρασχεθούν από το Πανεπιστήμιο στον Ανάδοχο 

στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης, θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν αποκλειστικά και μόνο για το 

σκοπό της παρούσας σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

υμφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της ύμβασης αυτής γίνεται μόνο με 

γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΦΩΡΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Οι συμβαλλόμενοι δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή με άλλο τρόπο μεταβιβάσουν μέρος ή το σύνολο των 

δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα ύμβαση, χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους. 
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ΑΡΘΡΟ 9 – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

ε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που 

απορρέουν από την παρούσα ύμβαση και δεν αίρει την παραβίαση αυτή εντός τριάντα (30) ημερών 

από τη λήψη σχετικής έγγραφης όχλησης του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, το άλλο συμβαλλόμενο 

μέρος θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα. Λύση της παρούσας ύμβασης μπορεί να επέλθει 

και κατόπιν νεότερης κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, υμφωνείται ρητά ότι στις 

ανωτέρω περιπτώσεις θα καταβληθεί η αμοιβή για τις μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας ή λύσης 

παρασχεθείσες Τπηρεσίες υντήρησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΕΤΘΤΝΗ 

Κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους ευθύνεται έναντι του άλλου με βάση την παρούσα, είτε 

εξωσυμβατικά, με βάσει τις διατάξεις περί αδικοπραξίας του Α.Κ μόνο για την θετική ζημία, που 

προκαλείται από τον υπαίτιο της ζημίας και όχι για τυχόν διαφυγόντα κέρδη ή αποθετικές ζημίες για 

τις οποίες ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει ευθύνη των συμβαλλομένων έναντι αλλήλων. ε κάθε 

περίπτωση η αξία της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ετήσιο κόστος της παρούσας 

ύμβασης 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

11.1. την περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες ανωτέρας βίας και πέρα από τον έλεγχο 

ενός εκ των δύο συμβαλλομένων μερών καταστήσουν αδύνατη την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του 

προς τον άλλο, κανένα από τα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων του υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται επαρκώς.  

11.2 Ο συμβαλλόμενος ο οποίος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται εντός (5) ημερών από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως στον 

αντισυμβαλλόμενο αυτά και να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. ε περίπτωση που ο 

συμβαλλόμενος δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να 

επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε 

(5) ημερών, άλλως θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από αυτόν το εν λόγω γεγονός ανωτέρας βίας. 

11.3. Ειδικότερα, οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της παρούσας από 

οποιοδήποτε μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της ύμβασης, εάν και για όσο χρόνο η καθυστέρηση 

και/ή η παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα πέραν του εύλογου 

ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, 

κυβερνητικές πράξεις ή αποφάσεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθμιστικής αρχής, φυσική 

καταστροφή, επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, 

τυφώνες,  πολέμους,  εχθρικές  και  στρατιωτικές ή τρομοκρατικές  ενέργειες, επαναστάσεις, 

στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, 

εργατικές ταραχές, αποπομπές εργασιών ή κλείσιμο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές 

δημοσίων υπηρεσιών, μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του 

επηρεαζόμενου μέρους.  Νοείται ότι τα πιο πάνω ισχύουν εάν και εφόσον το επηρεαζόμενο μέρος έχει 

κάνει ότι είναι εύλογα δυνατό ως προς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του με εναλλακτικό τρόπο. 

11.4. Η εκτέλεση των υποχρεώσεων θα θεωρηθεί ότι αναβάλλεται μέχρις ότου τα γεγονότα ή οι 

συνθήκες επιτρέψουν την εκ νέου ανάληψή τους, με τους ίδιους όρους της ύμβασης αυτής.   

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΩΝ – ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΗΡΙΑ 

Σα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά οποιαδήποτε διαφορά 

ή διαφωνία ήθελε προκύψει ως προς την ερμηνεία ή εκτέλεση αυτής της ύμβασης. την περίπτωση 
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που αυτό αποδειχθεί αδύνατο, οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την παρούσα ύμβαση θα επιλύεται 

από τα αρμόδια δικαστήρια Σρίπολης . 

 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 Για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016. 

ε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα ύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία 

υπογράφηκαν από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μερών και στη συνέχεια έλαβαν 

το δε ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ δύο (2) πρωτότυπα ο δε ΑΝΑΔΟΦΟ ένα (1) πρωτότυπο.  

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

 

 

 

             Καθηγητής Γεώργιος  Π. Λέπουρας 

 

 

 

Για την Εταιρεία 

Ιωάννης Λουμάκης 

Πρόεδρος και Διευθύνων ύμβουλος 

 

 

        Ευστράτιος Καλογρίδης 

Δ/ντής Επιχειρησιακής Μονάδας Δημοσίου 

Σομέα & Προϊόντων Λογισμικού 
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