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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

       Τρίπολη: 13/07/2017 

       Αρ πρωτ.: 3956  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

Για  την  ετήσια συνδρομή στην Νόμος (Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών) για 

τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών στη Νομοθεσία και Νομολογία 

και νομοθετημάτων βάσει αριθμού και έτους ή βάσει ΦΕΚ για τις ανάγκες 

της Πρυτανείας – Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου.  

 

Στην Τρίπολη, σήμερα  στις 13 Ιουλίου  2017, ημέρα Πέμπτη,  μεταξύ των κάτωθι 

συμβαλλομένων: 

 

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που εδρεύει στην Τρίπολη, επί 

της οδού Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, με Α.Φ.Μ 099727226, Δ.Ο.Υ 

Τρίπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής 

Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών Αν. Καθηγητή Νικήτα-Σπύρο Κ. Κουτσούκη 

(δυνάμει του 4186/27-12-2016 ΥΕΚ/τ.Β.) και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια 

της σύμβασης αυτής «Πανεπιστήμιο», και 

 

Β. Της  Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία INTRASOFT INTERNATIONAL S.A 

με έδρα το Λουξεμβούργο (2b, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg) και με 

Υποκατάστημα στην Ελλάδα το οποίο εδρεύει στην Παιανία επί του 19ου χλμ. Λ. 

Παιανίας – Μαρκοπούλου, έχει μετά την από 2/1/2012 απορρόφηση της εταιρίας 

INTRACOM IT SERVICES, την κυριότητα, διαχείριση και εκμετάλλευση της 

Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», η οποία χάριν συντομίας θα 

αποκαλείται στη συνέχεια "ΝΟΜΟΣ" ή INTRASOFT INTERNATIONAL / NOMOS, 

η οποία και διαθέτει την υπ’ αριθμ. 2239/Φ. 387/12.1.96 άδεια παροχής 
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τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπ/νιών του 

Ν.2246/94και η οποία στεγάζεται στην Αθήνα, επί της οδού Δορυλαίου 10 - 12  

(Γ.Ε.Μ.Η - 123949801001) και εκπροσωπείται νόμιμα  ειδικώς για το αντικείμενο 

της παρούσης συμβάσεως από τον Νικόλαο Τζωρτζόπουλο, Διευθυντή της 

ΝΟΜΟΣ, (αύμφωνα με το από 11/05/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ.) και η 

οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής "ο Ανάδοχος" 

 

 

Και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3871/10 " Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη" 

(Φ.Ε.Κ 141 Τ.Α)                      

 2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14, Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις.  όπως τροποποιηθέν ισχύει με τον Ν. 4337/15.                                

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1  του Ν.2083/92 "Εκσυγχρονισμός της 

Ανώτατης εκπαίδευσης" 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4009/11 "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι" (Φ.Ε.Κ 195 Τ.Α)                                                                                      

5. Τις Διατάξεις του Ν. 4076/12 (Φ.Ε.Κ 159 Τ.Α)                                                              

6.Το Π.Δ. 80/2016, Φ.Ε.Κ. 145 Τ.Α./5-8-2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους Διατάκτες" 

7.Το Νόμο 4412/2016, Φ.Ε.Κ. 147 Τ.Α./08-08-2016 "Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)                             

8.Τα ΦΕΚ Τ.Α./12/1-10-2000, 113/24-5-2002, 102/5-5-2003, 222/13-10-2006 περί 

ίδρυσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολών, Τμημάτων και Τεχνικής 

Υπηρεσίας αυτού                                                 

 9.Το ΦΕΚ 396/14-08-2013 περί διορισμού  Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου                            

 10.Το Φ.Ε.Κ 2554/10-10-13 περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.                  

11.Το Φ.Ε.Κ 2553/10-10-13 περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους 

Αναπληρωτές Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθορισμού 

αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του 

Πρύτανη.                                                                                                     

12. Το Φ.Ε.Κ 118/21-03-13 περί συγκρότησης του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου                      

13. Το ΦΕΚ./4186/27-12-2016 τ.Β' περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αναπληρωτές 

Πρύτανη, καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρεί ο Πρύτανης και καθορισμός 

σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη.  
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14. Την υπ΄ αρίθμ. 1/17.01.2017 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ω3ΛΧ469Β7Δ-

ΩΤ7).  

15. Την υπ. Αριθμ. 1825/03-04-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης / 

έγκρισης Δαπάνης, η οποία έχει καταχωρηθεί με την υπ. αριθμ. 118/ 03-04-2017 

ΑΑΥ στο Μητρώο Δεσμεύσεων.(ΑΔΑ 7ΧΤΣ469Β7Δ-ΕΕΨ). 

 

συμφώνησαν τη σύναψη σύμβασης για ετήσια συνδρομή στην Νόμος (Τράπεζα 

Νομικών Πληροφοριών) για τη δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών στη 

Νομοθεσία και Νομολογία και νομοθετημάτων βάσει αριθμού και έτους ή βάσει 

ΦΕΚ για τις ανάγκες της Πρυτανείας – Διεύθυνσης Προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα 

ακολουθούν. 

 

Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 

Η παρούσα καθορίζει τους όρους με τους οποίους το Πανεπιστήμιο αποκτά το 

δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών της "ΝΟΜΟΣ", που η ΝΟΜΟΣ  

αναλαμβάνει να παρέχει σ' αυτό.  

 

Η ΝΌΜΟΣ θα πρέπει να παρέχει στο Πανεπιστήμιο αναλυτικά τα παρακάτω : 

 

 Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών στη Νομοθεσία και Νομολογία με 

τη χρήση ιεραρχικού θεματικού ευρετηρίου νομικών όρων, με παράλληλη 

δυνατότητα χρήσεως λέξεως κειμένου. 

 Δυνατότητα αναζήτησης των νομοθετημάτων βάσει αριθμού και έτους ή 

βάσει ΦΕΚ. 

 Δυνατότητα αναζήτησης των πληροφοριών νομολογίας, νομικής 

αρθρογραφίας, γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ κλπ. βάσει αριθμού, έτους και 

άρθρου του ερμηνευομένου νομοθετήματος και δυνατότητα 

πληροφόρησης με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας επί των ήδη εκδοθεισών 

ή νεώτερων συναφών δικαστικών αποφάσεων. 

 Δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών νομοθεσίας και νομολογίας βάσει 

πινάκων Κωδίκων (π.χ. ΑΚ). 

 Δυνατότητες περαιτέρω διαδοχικής εξειδίκευσης-μείωσης των, βάσει 

αρχικής αναζήτησης, πληροφοριών, βάσει λέξεων. 

 Δυνατότητα πληροφόρησης επί των συμμορφώσεων της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Κοινοτική με παράλληλη δυνατότητα πληροφόρησης επί 

των τροποποιήσεων των Οδηγιών & Κανονισμών της ΕΕ και την σχετική 

προς αυτές Νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και του ΔΕΚ. 

 Λειτουργία Νομοθετικής Επικαιρότητας που παρέχει την δυνατότητα 

συνεχούς ενημέρωσης στη νέα νομοθεσία (Α, Β και Δ ΦΕΚ). 

 Δυνατότητες υπαναχώρησης σε προηγούμενο βήμα αναζήτησης, και 

συνέχιση αναζήτησης από ενδιάμεσο στάδιο με νέους παράγοντες 

εξειδίκευσης. 
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 Πληροφόρηση του χρήστη επί των επιλογών του και βημάτων αναζήτησης 

και επί των αποτελεσμάτων (αριθμός πληροφοριών) σε κάθε στάδιο 

έρευνας. 

 Δυνατότητες πολλών συνδυασμών αναζήτησης.  

 Δυνατότητα συμμετοχής στο εξαιρετικής αποτελεσματικότητος για 

νομική πληροφόρηση και επίλυση προβλημάτων νομικό  FORUM των 

χρηστών της ΝΟΜΟΣ. 

 Μόνιμη λειτουργία Ομάδος Νομικών της ΝΟΜΟΣ για τηλεφωνική νομική 

και τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στη χρήση. 

 Online βοήθεια στις οθόνες επιλογών έρευνας 

 

 

Άρθρο 2. ΔΑΠΑΝΗ 

Η δαπάνη της συνδρομής και της απόκτησης κωδικού θα ανέλθει στο ποσό των  

χιλίων πεντακοσίων είκοσι έξι ευρώ και πέντε λεπτών 1.526,05€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, ήτοι χιλίων οκτακοσίων ενενήντα δύο 

ευρώ και τριάντα λεπτών (1.892,30€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η 

οποία θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου οικονομικού 

έτους 2017 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (C.P.V 79980000-7 : Υπηρεσίες 

συνδρομών). 

 

EΦΑΠΑΞ 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

 

Περιλαμβάνει  την άδεια  χρήσεως της ΝΟΜΟΣ 

μέσω ενός ατομικού κωδικού πρόσβασης, 4ωρη 

εκπαίδευση ενός (1) ατόμου. 

205,43€ 

 

ΕΤΗΣΙΑ 

ΧΡΕΩΣΗ 

 

Ελαχίστη παγία ετησία συνδρομή (έκδοση ενός 

ετησίου τιμολογίου)     

με δικαίωμα εκατόν είκοσι (120) ωρών χρήσεως εντός 

ενός (1) έτους 

                   

1.320,62 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.526,05€ 

Φ.Π.Α 24% 366,25€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1.892,30€ 

 

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει 

τον Κ.Α.0000-0400-0430, 0439. 

 

Άρθρο 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ενός έτους με ημερομηνία έναρξης την 

13/07/2017  και ημερομηνία λήξεως την 12/07/2018. 
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Εξαιρουμένων των περιπτώσεων του Άρθρου 9 της παρούσας, κάθε 

συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να την καταγγείλει μονομερώς, αναίτια και 

αζημίως, ειδοποιώντας εγγράφως και με απόδειξη τον αντισυμβαλλόμενο και, 

εφόσον η καταγγελία προέρχεται από τη ΝΟΜΟΣ, η λύση της παρούσας θα 

επέρχεται δύο μήνες μετά τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης από το 

Πανεπιστήμιο.  

 

 

 

Άρθρο 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ 

Για την προστασία του δικαιώματος χρήσης του Πανεπιστημίου, η ΝΟΜΟΣ 

παραδίδει σ' αυτό έναν ή, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, περισσότερους κωδικούς 

πρόσβασης στη "ΝΟΜΟΣ" και ισάριθμα συνθηματικά που έχουν απολύτως 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Το Πανεπιστήμιο φέρει εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά 

την ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποκάλυψη 

των κωδικών πρόσβασης και των συνθηματικών του και υποχρεούται στις 

περιπτώσεις αυτές να αποκαθιστά κάθε θετική ή αποθετική ζημία της ΝΟΜΟΣ. 

 

Το Πανεπιστήμιο είναι εξάλλου αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπόχρεο για την 

πληρωμή των οφειλών που προκύπτουν από κάθε χρήση που γίνεται με τους 

κωδικούς του. 

 

 

Άρθρο 5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η χρέωση του Πανεπιστημίου για τη χρήση της "ΝΟΜΟΣ" αρχίζει από την 

ημερομηνία εγκατάστασης του προγράμματος επικοινωνίας. Το Πανεπιστήμιο 

υποχρεούται να υποδείξει την κατάλληλη ημερομηνία για την εγκατάσταση του 

προγράμματος επικοινωνίας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 

τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, διαφορετικά 

μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας θα αρχίζει η χρέωση του Συνδρομητή 

για τη χρήση της "ΝΟΜΟΣ". 

 

Οι λογαριασμοί εκδίδονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, αποστέλλονται 

ταχυδρομικώς στο Πανεπιστήμιο και περιέχουν τα οφειλόμενα ποσά από τη 

χρήση της "ΝΟΜΟΣ" για το μήνα αυτό, καθώς και τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές 

από χρήση προηγούμενων μηνών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Παράρτημα 

Ι.  Αν εντός του επόμενου ημερολογιακού μηνός, το Πανεπιστήμιο δεν ειδοποιήσει 

εγγράφως και με απόδειξη την ΝΟΜΟΣ για το αντίθετο, θα τεκμαίρεται αμάχητα 

ότι παρέλαβε το λογαριασμό του, ότι αποδέχεται όλες τις εγγραφές και το 

υπόλοιπο του λογαριασμού και ως εκ τούτου δεν θα έχει πλέον δικαίωμα 

αμφισβήτησης του. 

 

Η ΝΟΜΟΣ δικαιούται να αναστέλλει το δικαίωμα του Πανεπιστημίου στη λήψη 

των πληροφοριών της "ΝΟΜΟΣ", εφόσον αυτό δεν εξοφλεί τους λογαριασμούς 

του εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους.  Σ' όλες τις 

περιπτώσεις το Πανεπιστήμιο παραμένει υπόχρεο για όλες τις οφειλές του προς 

την ΝΟΜΟΣ. 
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Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει ότι ο εκάστοτε τελευταίος λογαριασμός του ή και 

το απόσπασμα του λογαριασμού του από το μηχανογραφικό κέντρο της ΝΟΜΟΣ 

ή τα λογιστικά βιβλία της θα αποτελεί πλήρη απόδειξη της οφειλής του προς την 

ΝΟΜΟΣ. 

 

 

Άρθρο 6. ΕΥΘΥΝΕΣ 

Η ΝΟΜΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της "ΝΟΜΟΣ".  Η ΝΟΜΟΣ δεν 

εγγυάται όμως ούτε την πληρότητα των νομικών πληροφοριών, ούτε την ακρίβεια 

αυτών, ούτε την καταλληλότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας της 

"ΝΟΜΟΣ" για οποιαδήποτε χρήση ή εφαρμογή. Το Πανεπιστήμιο  

αναγνωρίζοντας το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη φύση της "ΝΟΜΟΣ" ως 

έργου και επομένως το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους, παράλειψης ή 

αμφισβητούμενης νομικής ερμηνείας, οφείλει να διασταυρώνει τις αντληθείσες 

πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές, παραμένοντας συγχρόνως, ο ίδιος, μοναδικός 

υπεύθυνος για την προσήκουσα έρευνα, αξιολόγηση και αξιοποίηση των 

πληροφοριών. 

 

Συνομολογείται δε ρητά, κατηγορηματικά και ανεπιφύλακτα, ότι η ΝΟΜΟΣ δεν 

φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική 

ζημία ή ηθική βλάβη, που πιθανόν προκύψει σε βάρος του Πανεπιστημίου ή σε 

βάρος τρίτου, ανεξαρτήτως λόγου ή αιτίας, ακόμη και με υπαιτιότητα της 

ΝΟΜΟΣ, συμπεριλαμβανομένων και ενδεχομένων σφαλμάτων ή παραλείψεων 

στις παρεχόμενες πληροφορίες, καθώς επίσης και παραλείψεων ή σφαλμάτων 

που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της 

"ΝΟΜΟΣ".  Σ' όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις Το Πανεπιστήμιο παραιτείται, 

δυνάμει των όρων της παρούσας, κάθε δικαιώματος ή σχετικής αξίωσης του.    

 

Ευνόητο επίσης είναι ότι η ΝΟΜΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις 

πλημμελούς λειτουργίας της "ΝΟΜΟΣ" ή εν γένει αδυναμίας εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεων της εξαιτίας τυχηρών γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή 

υπαιτιότητας άλλων φορέων.  

 

Η ΝΟΜΟΣ διατηρεί το δικαίωμα προσθαφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στις 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη "ΝΟΜΟΣ", καθώς και αλλαγών στους 

τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών ή στον τρόπο χρήσης του εξοπλισμού των 

συνδρομητών, κατά την απόλυτη κρίση της.  

 

Η ΝΟΜΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ωράριο λειτουργίας της 

"ΝΟΜΟΣ" ή να διακόπτει τη λειτουργία για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης 

του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του Πανεπιστημίου. 

 

 

Άρθρο 7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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Η πνευματική ιδιοκτησία και τα συναφή πνευματικά δικαιώματα της Τράπεζας 

Νομικών Πληροφοριών "ΝΟΜΟΣ", των νομικών δεδομένων που περιέχει, των 

εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιεί, των παράγωγων προϊόντων της και 

των εντύπων που παραδίδονται στο Πανεπιστήμιο ανήκουν αποκλειστικά στην 

INTRASOFT INTERNATIONAL SA.  

 

Το Πανεπιστήμιο υπόσχεται και εγγυάται ότι δεν θα αναπαραγάγει ή τροποποιεί 

ή εκτυπώνει, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, τις πληροφορίες της "ΝΟΜΟΣ" για να τις 

μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο διαθέσει σε τρίτους, με 

ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο.  

 

Ως τέτοιες ενέργειες ενδεικτικά αναφέρονται η χρήση του συνόλου ή μέρους των 

πληροφοριών για την έκδοση βιβλίων ή άλλων εντύπων, ή για τον εμπλουτισμό 

του περιεχομένου άλλων ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης πληροφοριών, όπως 

τράπεζες πληροφοριών, δισκέττες, CD-ROM κλπ.  

 

Ευλόγως όμως προσδοκάται, στα πλαίσια της επιστημονικής συνεργασίας με το 

Πανεπιστήμιο, ότι σε περίπτωση αξιοποίησης, αποσπασματικά, των   

πληροφοριών  της  "ΝΟΜΟΣ" για  την αρτιότερη κατάρτιση δικογράφων ή 

μονογραφιών θα μνημονεύεται ως πηγή προέλευσης τους η "ΝΟΜΟΣ", κατ' 

ανάλογο εφαρμογή αυτών που ισχύουν για τα νομικά περιοδικά ως πηγή 

πληροφόρησης.  

 

Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να μην αποκρύψει ή τροποποιήσει ή αφαιρέσει με 

οποιοδήποτε τρόπο τα διακριτικά της πνευματικής ιδιοκτησίας  της  INTRASOFT 

INTERNATIONAL SA από τη "ΝΟΜΟΣ". 

 

Το Πανεπιστήμιο απαγορεύεται να παρεμβαίνει ο ίδιος ή να επιτρέπει σε τρίτους 

να παρεμβαίνουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στη λειτουργία της "ΝΟΜΟΣ".  

 

Η ΝΟΜΟΣ υποχρεούται να μην ανακοινώνει ή διαδίδει πληροφορίες, οι οποίες 

δίνουν τη δυνατότητα σε τρίτους να γνωρίζουν με λεπτομέρειες τις ερωτήσεις του 

Συνδρομητή προς τη "ΝΟΜΟΣ".  

 

 

 

Άρθρο 8. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ΝΟΜΟΣ, εκτός των προαναφερθεισών περιπτώσεων, δικαιούται, με την 

επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της,  άμεσα και μονομερώς να 

διακόπτει την ισχύ της παρούσας προσωρινά ή να την καταγγείλει οριστικά κατά 

την κρίση της, χωρίς να υπέχει καμία υποχρέωση έναντι του Πανεπιστημίου και 

χωρίς να υποχρεούται στην επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, σε 

οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

α. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο δεν συμμορφώνεται με έναν ή 

περισσότερους  από τους όρους της παρούσας  
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β. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας, μετατροπής νομικής μορφής, 

κήρυξης του Πανεπιστημίου σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης πληρωμών, 

διάλυσης, εκκαθάρισης, θέσης του σε αναγκαστική διαχείριση, ή υποβολής 

σχετικών  αιτήσεων. 

 

Άρθρο 9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Τροποποίηση της παρούσας γίνεται μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο 

συμβαλλομένων.  

 

Για τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει δικαίωμα να μεταβιβάζει ή εκχωρεί σε τρίτους τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα, εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου.  

 

Το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως και με απόδειξη τη 

ΝΟΜΟΣ για κάθε αλλαγή των στοιχείων του, που αναφέρονται στην αίτηση 

συνδρομής.  Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής κάθε τιμολόγιο και 

έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.  

 

Επιπλέον των ανωτέρω : 

 Βάσει συμβάσεως με την ΕΕ είναι η νόμιμη αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα 

(Host) για την διανομή Κοινοτικού Δικαίου (Οδηγίες και Κανονισμοί) στην 

ελληνική γλώσσα. 

 Είναι η μόνη βάση δεδομένων στον ελληνικό χώρο που διαθέτει την κατά νόμο 

αναγκαία άδεια Τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (υπ’ αριθμ. 2239/Φ. 

387/12.1.96). 

 Από αρχή του 2014 μέσω ειδικών εφαρμογών η ΝΟΜΟΣ λειτουργεί σε 

συσκευές iOS (iphone, ipad, tablets). 

 Η ΝΟΜΟΣ πέραν των άλλων χιλιάδων συμβάσεων με δικηγόρους, ΝΠΔΔ, 

ΝΠΙΔ, σύνολο Κοινοτικών Οργάνων, το σύνολο σχεδόν των Δικηγορικών 

Συλλόγων της χώρας, έχει από ετών καταρτίσει συμβάσεις με όλες τις 

Δικαστικές Ενώσεις (Ένωση Εισαγγελέων, Διοικητικών Δικαστών, Δικαστών 

και Εισαγγελέων, Ελεγκτικό Συνέδριο και Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)  

για χρήση από τα μέλη τους. 

 

 

Άρθρο 10. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή 

περισσοτέρων όρων της παρούσας από τη ΝΟΜΟΣ δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως 

παραίτηση προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή 

αξίωση πηγάζει από την παρούσα και η ΝΟΜΟΣ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να 

απαιτήσει την πλήρη και ολοκληρωτική εφαρμογή τους. 
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Κάθε παράγραφος της παρούσας αποτελεί ξεχωριστό όρο. Σε περίπτωση που 

κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανίσχυρος, αυτό δεν θα 

επηρεάσει κατά τα λοιπά τη σύμβαση και οι εναπομείναντες όροι θα 

εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. 

 

 

Άρθρο 11. ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η ΝΟΜΟΣ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν 

καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ρητά ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται από την 

ελληνική νομοθεσία και αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε 

διαφοράς προκύψει είναι τα δικαστήρια της Τρίπολης. 

 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο 

μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα 

Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα 

μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για 

την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα 

στην παραπάνω παράγραφο. 

 

Αυτά συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη, 

και προς απόδειξη συντάχθηκε αυτή η σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) 

πρωτότυπα αντίτυπα και έλαβε η εταιρεία ένα και το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου τρία (3). 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την 

INTRASOFT INTERNATIONAL S.A 

Ο Πρύτανης  

Του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

 

 

Καθηγητής  

Κωνσταντίνος Μασσέλος 

Νομίμως εξουσιοδοτηθείς 

 

 

 

Νικόλαος Τζωρτζόπουλος 

Διευθυντής της ΝΟΜΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ “ΝΟΜΟΣ” 

 

 

Τα κατωτέρω τιμολόγια ισχύουν από το έτος 1997 χωρίς έκτοτε να έχουν υποστεί κάποια 

αύξηση. 

EΦΑΠΑΞ ΕΓΓΡΑΦΗ  

       Ποσό εφάπαξ εγγραφής (αφορά όλες τις κατωτέρω λύσεις)                                                               205,43 

€ 

 

 

Περιλαμβάνει  την άδεια  χρήσεως της ΝΟΜΟΣ μέσω ενός ατομικού κωδικού 

πρόσβασης, 4ωρη εκπαίδευση ενός (1) ατόμου. 

Α'. ΛΥΣΗ: ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ  

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΣΗ :  0,35 € ανά λεπτό 

 

Β'. ΛΥΣΗ:ΜΗΝΙΑΙΑ ΧΡΕΩΣΗ  

 Ελαχίστη παγία μηνιαία συνδρομή (έκδοση ενός τιμολογίου ανά 

μήνα)  

για δικαίωμα εννέα (9) ωρών χρήσεως μηνιαίως 

             117,39 €   

(*) 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΣΗ : 0,15 € ανά  λεπτό 

 

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

1

. 

Ελαχίστη παγίαετησία συνδρομή (έκδοση ενός ετησίου 

τιμολογίου)      (**) 

με δικαίωμα εκατόν είκοσι (120) ωρών χρήσεως εντός ενός (1) 

έτους 

 

                   1.320,62 € 

  

 

2

. 

Ελαχίστη παγία ετησία συνδρομή (έκδοση ενός ετησίου 

τιμολογίου) (**) 

 με δικαίωμα τριακοσίων (300) ωρών χρήσεως εντός ενός (1) 

έτους. 

 

                    2.641,23 € 

  

(*) 

3

. 

Ελαχίστη παγία ετησία συνδρομή (έκδοση ενός ετησίου 

τιμολογίου)(**) 

με δικαίωμα πεντακοσίων (500) ωρών χρήσεως εντός ενός (1) 

έτους. 

 

                    4.402,05 € 

  

(*) 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΣΗ  : 0,15 € ανά λεπτό 

 

   

4

. 

Ελαχίστη παγίαετησία συνδρομή (έκδοση ενός ετησίου 

τιμολογίου)      (**)  

με δικαίωμα σαράντα (40) ωρών χρήσεως εντός ενός (1) έτους. 

 

                      733,68 € 

  

(*

) 
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ    

Πρόσθετοι του αρχικού κωδικοί πρόσβασης :  (*) 

Παρατήρηση : Με την εγγραφή στη ΝΟΜΟΣ χορηγείται αυτοδικαίως ένας αρχικός 

κωδικός πρόσβασης. 

Η διαχείριση των πλέον του αρχικού κωδικών πρόσβασης χρεώνεται ως εξής :  

 

Μηνιαία διαχείριση κάθε πρόσθετου κωδικού πρόσβασης 5,87 €  (*) 

 

Ετησία διαχείριση κάθε πρόσθετου κωδικού πρόσβασης 70,43 €  (*) 

 

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Ο Συνδρομητής επιλέγει την εξής προαιρετική δυνατότητα : 

Εκπαίδευση   (*) επιπλέον ατόμων αντί                  35,22 € ανά άτομο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 

I. (*)  Ο Συνδρομητής σηματοδοτεί στο παραπλεύρως κενό πλαίσιο τις επιλογές του. 

ΙΙ.  (**)Η χρήση των  ωρών κατανέμεται κατά την κρίση του συνδρομητή εντός των 12 

επομένων μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ή από την ημερομηνία 

ανανεώσεως της. Ο συνδρομητής τιμολογείται άπαξ για τις κατά περίπτωση 

συμφωνηθείσες ώρες.  Για την πέραν αυτών πρόσθετη χρήση τιμολογείται σε μηνιαία 

βάση. 

IIΙ.  Σε όλα τα αναφερόμενα στο παρόν Παράρτημα Ι  ποσά προστίθεται ΦΠΑ 24%,  οι δε  

τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Συνδρομητή. 

ΙV. Το παρόν τιμολόγιο και σύμβαση ως προς τις πρόσθετες εγκαταστάσεις και Κωδικούς 

ισχύει για εγκαταστάσεις και Κωδικούς στην ίδια πόλη και ίδιο κτίριο Για χρήστες και 

εγκαταστάσεις σε άλλο κτίριο ή σε άλλες πόλεις καταρτίζονται ξεχωριστές συμβάσεις. 

Επίσης η σύμβαση και τιμολόγιο ισχύουν μόνο για ένα νομικό πρόσωπο ή αποκεντρωμένη 

υπηρεσία. 
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