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                                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

Α.Φ.Μ.: 099727226  Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ   Αρ. Πρωτ: 10003 

22100  ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710 – 372111, 2710-372134, 27410-74999 (Κόρινθος) 

Fax: 2710 - 372108 

Πληροφορίες: Τσώκου Βασιλική, Καρβέλας Κωνσταντίνος, Ασπρούδη Παρασκευή 

e-mail: vtsokou@uop.gr, dinoskar@uop.gr, pasproudi@uop.gr  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

(ΚΑΕ 0419, CPV: 72261000-2) 

Σήμερα την 21η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  

 

1. το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 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 

Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών Αναπλ. Καθηγητή Γεώργιο 

Τσούλο (δυνάμει του 3304/14-10-2016  ΦΕΚ τ.Β.),  το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της 

σύμβασης αυτής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» 

 

και  

 
2. ο κ. Κουτσουράκης Ν. Κωνσταντίνος «Υπηρεσίες Δικτύων Δεδομένων και Γραφικές 

Τέχνες», που εδρεύει στην Τρίπολη, οδός Πάνος 18,ΤΚ 22100, με Α.Φ.Μ.: 074903781, Δ.Ο.Υ. 

Τρίπολης ο οποίος θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» 

 

λαμβάνοντας υπόψη: 

Την υπ’ αριθμ.14/01-11-2016 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:ΩΝΛΡ469Β7Δ-ΦΞΟ) περί ανάθεσης τεχνικής 

υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστημάτων, Πρωτοκόλλου και Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και των 

υπολογιστών των χρηστών στον κ. Κωνσταντίνο Κουτσουράκη, ειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη 

(cpv:72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού) ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο, 

ο οποίος στο εξής θα καλείται ειδικευμένος εξωτερικός συνεργάτης, την υποστήριξη μηχανογραφικών 
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συστημάτων (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Οικονομική Διαχείριση) για τις ανάγκες των Οικονομικών & 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Την με αριθμ. πρωτ. 8584/10-10-2016  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:689Ι469Β7Δ-32Φ) που 

καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών του οικονομικού Έτους 2016 με α/α  319/10-10-2016 συν. 

Ποσού 496.000,00 ευρώ σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

  

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

1.1 Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ αναθέτει και ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ αναλαμβάνει, υπό τους όρους της 

παρούσας Σύμβασης, να παρέχει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις ακόλουθες βασικές υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων συστημάτων (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Οικονομική 

Διαχείριση CPV: 72261000-2 Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού) του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, 

όπως αυτές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:   

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-BACKUPS ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ SERVERS 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 3 ΝΕΩΝ Η/Υ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (BACKUP) 

ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ1 ΩΡΩΝ/ΜΗΝΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα Σύμβαση αφορά το έτος 2016. Άρχεται από την ημέρα υπογραφής της και λήγει την 

31/12/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

3.1 Το συνολικό τίμημα της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα 

ευρώ (4.960,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Η αναφερόμενη δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 

(CPV: 72261000-2) 

ΑΔΑ: ΩΛΑΒ469Β7Δ-ΒΜΔ
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3.2 Η ως άνω αμοιβή θα τιμολογηθεί από τον ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και θα καταβληθεί από τον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ σύμφωνα με τον προαναφερόμενο πίνακα. Για τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαιτούμενα νόμιμα 

παραστατικά και θα γίνονται από τον νόμο οι προβλεπόμενες παρακρατήσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

4.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 

1. O ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ευθύνεται απέναντι στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ για την καλή εκτέλεση της 

παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας για λόγους που ανάγονται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη 

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

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

περιορίζεται η ευθύνη του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, μη ευθυνόμενος περαιτέρω για οποιαδήποτε άλλη 

ζημία ήθελε προκληθεί στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από τυχόν αντισυμβατική συμπεριφορά του. 

2. Επίσης, ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των 

όρων της παρούσας Σύμβασης λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή άλλων τυχαίων γεγονότων. 

3. Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ υποχρεούται να παρέχει το σύνολο των Υπηρεσιών Συντήρησης – 

Τεχνικής Υποστήριξης κατά τις συνήθεις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 πμ. έως τις 

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

 

4.2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

1. Ο  ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ υποχρεούται να θέτει στην διάθεση του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: 

α)  τα συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα οποία βρίσκονται εγκατεστημένες οι ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της συμβατότητας των προς 

υποστήριξη προϊόντων με προϊόντα τρίτων, τα οποία δεν καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση.  

β)  το σύνολο των στοιχείων που οι υπάλληλοι του ΕΡΓΟΔΟΤΗ θεωρούν απαραίτητα για την εκτέλεση 

της παρούσας Σύμβασης, 

γ)  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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ κατά την 

εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ πρέπει να διαθέτει εκπρόσωπό του, ο οποίος να 

είναι παρών κάθε φορά που το τεχνικό προσωπικό του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ πραγματοποιεί 

εργασίες στις εγκαταστάσεις του (είτε επιτόπου είτε με απομακρυσμένη σύνδεση – Remote Access), 

ώστε να του παρέχει τις πληροφορίες και την τεχνική υποστήριξη που τυχόν του ζητηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΑΔΑ: ΩΛΑΒ469Β7Δ-ΒΜΔ
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Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τον Ν. 2472/1997 

περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές 

αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

 

6.1. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε 

ανακοίνωση ή δημοσίευση προς τρίτους οποιονδήποτε στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων και οτιδήποτε 

σχετικού με  τις υπηρεσίες, τον τρόπο εργασίας, τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (στο εξής “Εμπιστευτικές Πληροφορίες”) του άλλου συμβαλλόμενου μέρους στις οποίες έχουν 

πρόσβαση στα πλαίσια της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του 

αντισυμβαλλόμενου. Υποχρεούνται να χρησιμοποιούν, τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς 

της παρούσας και στο αναγκαίο μέτρο για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους, καθώς και να 

εξασφαλίζουν ότι, όποιοι υπάλληλοι ή τρίτα πρόσωπα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης, δεσμεύονται να τηρούν την ως άνω υποχρέωση τήρησης απορρήτου και εχεμύθειας. 

6.2. Το παρόν Άρθρο παραμένει ισχυρό για απεριόριστο χρονικό διάστημα  μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

λύση της παρούσας. Έκαστος εκ των αντισυμβαλλομένων, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων του από 

την παρούσα Σύμβαση, μπορεί σε περίπτωση παραβιάσεως του παρόντος Άρθρου να καταγγείλει την παρούσα 

αμέσως και αζημίως. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων της Σύμβασης αυτής γίνεται μόνο με γραπτή 

συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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 Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη 

γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους.   

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που απορρέουν 

από την παρούσα Σύμβαση 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 Σύμβασης μπορεί να επέλθει και κατόπιν νεότερης κοινής 

συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, Συμφωνείται ρητά ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις θα καταβληθεί η 

αμοιβή για τις μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας ή λύσης παρασχεθείσες Υπηρεσίες Συντήρησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

10.1. Στην 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.  

10.2 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. Σε 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. 

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

οποιοδήποτε μέρος, δεν θα συνιστά παράβαση της Σύμβασης, 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. 

10.4 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 Σύμβασης αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ - ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

 

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση δημιουργεί υποχρεώσεις και δικαιώματα αποκλειστικά μεταξύ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και ΕΡΓΟΔΟΤΗ και ουδεμία σχέση δημιουργείται μεταξύ του τελευταίου και 

προμηθευτών του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, οι οποίοι και συνδέονται συμβατικά μόνον με τον 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 
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ΑΡΘΡΟ 12- ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ  

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιλύσουν φιλικά οποιαδήποτε διαφορά ή 

διαφωνία ήθελε προκύψει ως προς την ερμηνεία ή εκτέλεση αυτής της Σύμβασης. Στην περίπτωση που αυτό 

αποδειχθεί αδύνατο, οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα επιλύεται από τα αρμόδια 

δικαστήρια Τρίπολης . 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Η επικοινωνία μεταξύ των μερών θα γίνεται εγγράφως ή μέσω φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

14.1. Οι επικεφαλίδες των όρων της παρούσας έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά και μόνο για την 

διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τις διατάξεις της Σύμβασης και δεν επηρεάζουν 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, που απορρέουν από τις διατάξεις της. 

14.2. Καμία καθυστέρηση ή παράλειψη απάντησης σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Σύμβασης δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση από συγκεκριμένη ή άλλη μεταγενέστερη παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης 

της παρούσας, όλοι οι όροι της οποίας θεωρούνται ουσιώδεις. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν 

από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των μερών και στη συνέχεια έλαβαν ο μεν ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

δύο (2) πρωτότυπα ο δε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ένα (1) πρωτότυπο.  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

 

          ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ            ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 

 

 

 

 

 

         

      

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 

 

Ο ΑΝ.ΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 

 

ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΛΟΣ 
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