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ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
 
 

ηεv Αζήλα ζήκεξα ηελ 19 ε ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, κεηαμύ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ, αθελόο ηνπ ζηελ Αζήλα (Αθαδεκίαο 22) εδξεύνληνο Ν.Π.Γ.Γ., 
κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ 
(Ο.Α.Δ.Δ.)», ν νπνίνο ράξηλ ζπληνκίαο ζα απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα 
“ΤΝΓΡΟΜΗΣΗ”, λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ από ηνλ Γηνηθεηή θαη 
Πξόεδξν ηνπ Γ.. απηνύ  θ. Γεξάζηκν Βνπδνύξε δπλάκεη ηεο ππ’αξηζ 
Φ10035/20162/732/30.7.2010 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο & Κνηλ. 
Αζθάιηζεο πεξί δηνξηζκνύ ηνπ σο Γηνηθεηνύ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ.  θαη αθεηέξνπ ηεο  
Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε ηελ Δπσλπκία «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΠΔ», κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ» πoπ εθεμήο ζα 
ovoκάδεηαη "ΔΣΑΙΡΔΙΑ", ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα θαη ζηελ νδό Ηπείξνπ 
13, λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλεο ζηελ παξνύζα από ην Γηαρεηξηζηή ηεο  θ. 
Σζελέ Γεώξγην, θάηνηθν Αζελώλ νδόο Ινθάζηεο αξ. 73-75 θάηνρνο ηνπ ΑΓΣ 
Υ594606/23-12-2003, ζύκθσλα κε ην ππ' αξίζκ. 29978/18-3-2009 Καηαζηαηηθό  
ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελώλ, Μαξίαο Καινετδά ην νπνίν δεκνζηεύηεθε ζην 
Πξσηνδηθείν Αζελώλ  θαη έιαβε ηνλ Γεληθό αξηζκό 6160/09 θαη Δηδηθό αξηζκό 
.1857/2009 θαη θαηαρσξήζεθε ζην ππ. αξ. 2816/15-04-2009 θύιιν ηεο 
Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο  θαη όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 
πνπ ππέζηε θαη νη νπνίεο ελθαίλνληαη ζηελ βεβαίσζε ηνπ πξσηνδηθείνπ 
Αζελώλ κε ΑΠ: 49143/201/31-10-2011 θαη ε νπνία εηαηξεία  δελ έρεη 
πησρεύζεη, νύηε ηειεί ζε δηαδηθαζία πηώρεπζεο ή ππό εθθαζάξηζε ή ζέζε ζε 
εθθαζάξηζε όπσο πξνθύπηεη από ηα  αξ. πξση. 36885/2011 θαη αξ. 
πηζηνπνηεηηθνύ:21979/2011, πηζηνπνηεηηθά ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, 
ζπκθωλήζεθαλ θαη ζπλνκνινγήζεθαλ θαη θάλνπλ ακνηβαία απνδεθηά ηα 
άξζξα ηεο παξνύζεο κε ηα νπνία, ζε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 638/176/14-
06-11 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΟΑΔΔ ν αθελόο πκβαιιόκελνο 
Οξγαληζκόο(ΟΑΔΔ) “πλδξνκεηήο” ζα ζπκβιεζεί κε ηελ αθεηέξνπ 
ζπκβαιιόκελε Δηαηξεία  “ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ” γηα λα θάλεη ρξήζε ηωλ 
πιεξνθνξηώλ ηεο Ννκηθήο Βάζεο Πιεξνθνξηώλ ηεο, κε ηνπο θάηωζη 
όξνπο θαη ζπκθωλίεο: 

 
Άξζξν 1 : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

Με ηελ παξνύζα παξέρεηαη ζην «ΤΝΓΡΟΜΗΣΗ» ην δηθαίσκα πξόζβαζεο 
θαη ρξήζεο ηεο «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ» απεξηνξίζηνπ αξηζκνύ σξώλ γηα έλα (1) 
έηνο θαη   κε  ηαπηόρξνλε πξόζβαζε ζε  ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  (35) 
δηαθνξεηηθνύο ρξήζηεο, ήηνη ηνπο Πξ/λνπο όισλ ησλ  Πεξ/θσλ  Γ/λζεσλ  ηνπ 
ΟΑΔΔ,  ηνπο Πξ/λνπο  Γ/λζεσλ  ηεο Κεληξηθήο  Τπεξεζίαο  θαη  2  εηδηθνύο 
ζπλεξγάηεο ηνπ θ Γηνηθεηή ΟΑΔΔ.  . 
 
Άξζξν 2 :  ΓΙΑΡΚΔΙΑ- ΑΝΑΝΔΩΗ  

Η παξνύζα ζύκβαζε δηαξθεί έλα έηνο, από 19/12/2011 έσο 19/12/12. 
 
 
Άξζξν 3 : ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΥΡΗΗ 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ πλδξνκεηή, ε εηαηξεία 
παξαδίδεη ζ’ απηόλ 35 θσδηθνύο πξόζβαζεο ζηε «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ»  ή θαη 
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ηπρόλ άιια ζπλζεκαηηθά πνπ έρνπλ απνιύησο εκπηζηεπηηθό ραξαθηήξα. Ο 
πλδξνκεηήο θέξεη εμ νινθιήξνπ θαη απνθιεηζηηθά ηελ επζύλε γηα ηπρόλ 
θινπή, απώιεηα, ή ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν απνθάιπςε ησλ θσδηθώλ 
πξόζβαζεο θαη ησλ ζπλζεκαηηθώλ ηνπ θαη ππνρξενύηαη ζηηο πεξηπηώζεηο 
απηέο λα απνθαζηζηά θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηεο εηαηξείαο. 
Ο πλδξνκεηήο είλαη εμάιινπ απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππόρξενο γηα 
ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιώλ πνπ πξνθύπηνπλ από θάζε ρξήζε πνπ γίλεηαη κε 
ηνπο θσδηθνύο ηνπ. 
 
 
Άξζξν 4 : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΤΝΓΡΟΜΗΣΗ  
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ πλδξνκεηή ζα πξέπεη λα 
ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνύ πνπ ζέηεη ε Δηαηξεία. Ο 
πλδξνκεηήο θέξεη ην βάξνο ηπρόλ αλαγθαίσλ επεκβάζεσλ ή κειινληηθώλ 
αλαβαζκίζεσλ ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ. 
 
 
Άξζξν 5 : ΣΙΜΔ 

Σν θόζηνο ζπλδξνκήο ζηε «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ» θαζνξίδεηαη ζην πνζό ησλ πέληε 

ρηιηάδσλ Δπξώ (5.000), πιένλ ΦΠΑ 23%, ήηνη ζύλνιν  έμη ρηιηάδεο  εθαηόλ 

πελήληα  Δπξώ (6.150) .  

 
Άξζξν 6 : ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η ρξέσζε ηνπ πλδξνκεηή γηα ηε ρξήζε ηεο «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ» αξρίδεη από 
ηελ εκεξνκελία παξνρήο ζε απηόλ ησλ  θσδηθώλ  πξόζβαζεο.  
Η ζπλδξνκή είλαη εηήζηα θαη θαηαβάιιεηαη, κεηά ηε δηελέξγεηα όισλ ησλ 
λόκηκσλ θαη απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ, κε ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ηηκνινγίνπ, 
πνπ απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθώο ζην πλδξνκεηή. Αλ εληόο ησλ επόκελσλ 
είθνζη (20) εκεξώλ από ηε ιήςε ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ ν πλδξνκεηήο δελ 
εηδνπνηήζεη εγγξάθσο θαη κε απόδεημε ηελ εηαηξεία γηα ην αληίζεην, ζα 
ηεθκαίξεηαη ακάρεηα όηη παξέιαβε ην ηηκνιόγην, όηη απνδέρεηαη όιεο ηηο 
εγγξαθέο θαη ην ππόινηπν ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ζα έρεη 
πιένλ δηθαίσκα ακθηζβήηεζήο ηνπ. 
Ο πλδξνκεηήο ππνρξενύηαη λα εμνθιεί ην θάζε ηηκνιόγην εληόο εμήληα (60) 
εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, νπόηε θαη νη νθεηιέο ηνπ ζα 
ζεσξνύληαη ιεμηπξόζεζκεο θαη απαηηεηέο, επηβαξπλόκελεο κε ηόθν κε λόκηκν 
επηηόθην ππεξεκεξίαο ππνινγηδόκελν από ηελ εκεξνκελία πνπ νη νθεηιέο 
θαηέζηεζαλ ιεμηπξόζεζκεο. 
Η εηαηξεία δηθαηνύηαη λα αλαζηέιιεη ην δηθαίσκα ηνπ πλδξνκεηή ζηε ιήςε 
ησλ πιεξνθνξηώλ ηεο «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ», εθόζνλ απηόο δελ εμνθιεί ην 
ηηκνιόγην  εληόο εμήληα  (60) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, 
θαζώο επίζεο θαη λα θαηαγγείιεη άκεζα ηελ παξνύζα κε ππαηηηόηεηα ηνπ 
πλδξνκεηή, εάλ απηόο δελ εμνθιήζεη ην ηηκνιόγην εληόο ελελήληα (9 0) 
εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. ’ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ν 
πλδξνκεηήο παξακέλεη ππόρξενο γηα όιεο ηηο νθεηιέο ηνπ πξνο ηελ εηαηξεία. 
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Άξζξν 7 : ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

 Η Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. ηελ ππ’ αξηζ.0108110011262 εγγπεηηθή 
επηζηνιή ηεο ATEBANK πνζνύ # 500,00#  € ιόγσ εγγύεζεο γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 
 Δάλ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ύκβαζεο, ην πηζησηηθό ίδξπκα ή άιιν 
λνκηθό πξόζσπν πνπ εμέδσζε εγγύεζε πεξηέιζεη ζε αδπλακία λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, ε Αλάδνρνο Δηαηξεία ππνρξενύηαη λα 
παξάζρεη λέα εγγύεζε κε ηνπο ίδηνπο όξνπο, εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ 
πξνεγνύκελε ζρεηηθή όριεζε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. Δάλ ε αλάδνρνο Δηαηξεία δελ 
παξάζρεη λέα εγγύεζε, ν Ο.Α.Δ.Δ. δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ηε ύκβαζε. 
 

ΑΡΘΡΟ   8: ΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΟΤ ΈΚΠΣΩΣΟΤ 

 
Η Δηαηξεία ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηεο 
δόζεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηε από ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην όλνκά ηεο θαη από θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη από απηήλ κε απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. 
 
 
 
Άξζξν 9 : ΔΤΘΤΝΔ 
Η εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή 
πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ». Η 
εηαηξεία  ππνρξενύηαη γηα ηελ νξζή κεηαθνξά θαη θαηαρώξεζε ησλ λνκηθώλ 
θεηκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηξάπεδα πιεξνθνξηώλ "ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ", 
είηε ηα λνκηθά απηά θείκελα είλαη δεκνζηεπκέλα ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο είηε όρη, θαη ηε κε βάζε απηά πξνζήθνπζα θαη επαξθή 
ελεκέξσζε ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηώλ.  
Ο πλδξνκεηήο αλαγλσξίδνληαο ην κέγεζνο, ηελ πνιππινθόηεηα θαη ηε θύζε 
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο θαη ηεο «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ» σο έξγνπ,     έρεη ηελ 
ππνρξέσζε, ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηελ νξζόηεηα ηεο θαηαρσξεκέλεο 
πιεξνθνξίαο, λα επηθνηλσλεί κε ηελ εηαηξεία γηα ηε δηαζηαύξσζε, από 
πξσηόηππε πεγή, ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. Η εηαηξεία δελ εγγπάηαη 
νύηε ηελ πιεξόηεηα νύηε ηελ αθξίβεηα ησλ λνκηθώλ πιεξνθνξηώλ όπσο απηέο 
εθδίδνληαη από ηα αξκόδηα όξγαλα, είηε δεκνζηεύνληαη ζηα ΦΔΚ είηε όρη, 
θαζώο θαη ηελ θαηαιιειόηεηα νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο ή ππεξεζίαο. Ο 
πλδξνκεηήο είλαη ν ίδηνο, κνλαδηθόο ππεύζπλνο γηα ηελ πξνζήθνπζα έξεπλα, 
αμηνιόγεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηώλ. 
πλνκνινγείηαη δε ξεηά, θαηεγνξεκαηηθά θαη αλεπηθύιαθηα, όηη ε εηαηξεία δελ 
θέξεη θακία επζύλε γηα νπνηαδήπνηε ηπρόλ άκεζε ή έκκεζε, ζεηηθή ή 
απνζεηηθή δεκία ή εζηθή βιάβε, πνπ πηζαλόλ πξνθύςεη ζε βάξνο ηνπ 
πλδξνκεηή ή ζε βάξνο ηξίηνπ, γηα ιόγν ή αηηία πνπ δελ επζύλεηαη ε εηαηξεία, 
θαζώο επίζεο θαη παξαιείςεσλ ή ζθαικάησλ πνπ επεξεάδνπλ ή 
αλαζηέιινπλ γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
«ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ». ’ όιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ν πλδξνκεηήο 
παξαηηείηαη, δπλάκεη ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο, θάζε δηθαηώκαηνο ή ζρεηηθήο 
αμίσζεο ηνπ. 
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Δπλόεην επίζεο είλαη όηη ε εηαηξεία δελ θέξεη θακία επζύλε, ζε πεξηπηώζεηο 
πιεκκεινύο ιεηηνπξγίαο ηεο «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ» ή ελ γέλεη αδπλακίαο 
εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο εμαηηίαο ηπρεξώλ γεγνλόησλ ή ιόγσλ 
αλσηέξαο βίαο ή ππαηηηόηεηαο άιισλ θνξέσλ. 
Η εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξνζζαθαηξέζεσλ ή άιισλ ηξνπνπνηήζεσλ 
ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ»,  θαζώο θαη 
αιιαγώλ ζηνπο ηξόπνπο αλαδήηεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ ή ζηνλ ηξόπν 
ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ ζπλδξνκεηώλ, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηεο. 
Η εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο 
«ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ» ή λα δηαθόπηεη πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία γηα ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο πξνεγνύκελε ζρεηηθή 
εηδνπνίεζε ηνπ πλδξνκεηή. 
 
Άξζξν 10 : ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

Η πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηα ζπλαθή πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηεο Σξάπεδαο 
Ννκηθώλ Πιεξνθνξηώλ «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ», ησλ λνκηθώλ δεδνκέλσλ πνπ 
πεξηέρεη, ησλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ησλ παξάγσγσλ 
πξντόλησλ ηεο θαη ησλ εληύπσλ πνπ παξαδίδνληαη ζην πλδξνκεηή αλήθνπλ 
απνθιεηζηηθά ζηε ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΠΔ. 
Ο ζπλδξνκεηήο ππόζρεηαη θαη εγγπάηαη όηη δελ ζα αλαπαξαγάγεη ή 
ηξνπνπνηεί ή εθηππώλεη, ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ, ηηο πιεξνθνξίεο ηεο 
«ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ» γηα λα ηηο κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ή κε νπνηνδήπνηε 
ηξόπν ή κέζν δηαζέζεη ζε ηξίηνπο, κε ή ρσξίο νηθνλνκηθό αληίηηκν. Ωο ηέηνηεο 
ελέξγεηεο ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε ρξήζε ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ 
πιεξνθνξηώλ, όπσο ηξάπεδεο πιεξνθνξηώλ, δηζθέηηεο, CD-ROM θιπ. 
Δπιόγσο όκσο πξνζδνθάηαη, ζηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο κε 
ην ζπλδξνκεηή, όηη ζε πεξίπησζε αμηνπνίεζεο, απνζπαζκαηηθά, ησλ 
πιεξνθνξηώλ ηεο «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ»  γηα ηελ αξηηόηεξε θαηάξηηζε δηθνγξάθσλ 
ή κνλνγξαθηώλ ζα κλεκνλεύεηαη σο πεγή πξνέιεπζεο ηνπο ε 
«ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ»  θαη’ αλάινγν εθαξκνγή απηώλ πνπ ηζρύνπλ γηα ηα λνκηθά 
πεξηνδηθά σο πεγή πιεξνθόξεζεο. Ο πλδξνκεηήο ππνρξενύηαη λα κελ 
απνθξύςεη ή ηξνπνπνηήζεη ή αθαηξέζεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ηα δηαθξηηηθά 
ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο  από ηε «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ». 
Ο πλδξνκεηήο απαγνξεύεηαη λα παξεκβαίλεη ν ίδηνο ή λα επηηξέπεη ζε 
ηξίηνπο λα παξεκβαίλνπλ, κε νπνηνδήπνηε ηξόπν, ζηε ιεηηνπξγία ηεο 
«ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ». 
Η εηαηξεία ππνρξενύηαη λα κελ αλαθνηλώλεη ή δηαδίδεη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 
δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζε ηξίηνπο λα γλσξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ηηο εξσηήζεηο 
ηνπ πλδξνκεηή πξνο ηε «ΝΟΜΟΣΔΛΔΙΑ» . 
 
Άξζξν 11 : ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 
Οη  εδώ ζπκβαιιόκελνη  δηθαηνύληαη, κε ηελ επηθύιαμε ησλ ινηπώλ 
δηθαησκάησλ ηνπο  άκεζα, κνλνκεξώο θαη  αλαίηηα λα δηαθόπηνπλ  ηελ ηζρύ 
ηεο παξνύζαο νξηζηηθά  ή λα ηελ θαηαγγείινπλ νξηζηηθά  θαηά ηελ θξίζε ηνπο,  
ρσξίο λα ππέρνπλ θακία ππνρξέσζε έλαληη ηνπ άιινπ.  
 Γελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε πξνο επηζηξνθή πνζώλ  πνπ έρνπλ ήδε 
θαηαβιεζεί  ή  λα παξαθξαηείηαη  νπνηνδήπνηε πνζό   γηα ην κέιινλ, ζε 
πεξίπησζε  θαηαγγειίαο  γηα ιόγν όηη ην έλα ζπκβαιιόκελν κέξνο δελ 
ζπκκνξθώλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο.    
. 



 5

 

 
Άξζξν 12 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η παξνύζα θαηαξγεί όιεο ηηο πξνεγνύκελεο έγγξαθεο ή πξνθνξηθέο 
ζπκθσλίεο κε ην πλδξνκεηή. 
Σξνπνπνίεζε ηεο παξνύζαο γίλεηαη κόλν κε έγγξαθε ζπκθσλία ησλ δύν 
ζπκβαιινκέλσλ. 
Ο πλδξνκεηήο δελ έρεη δηθαίσκα λα κεηαβηβάδεη ή εθρσξεί ζε ηξίηνπο ηα 
δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξνύζα, ελ κέξεη 
ή εμ νινθιήξνπ. 
πκθσλείηαη όηη ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ππνρξενύληαη λα ελεκεξώλνπλ 
εγγξάθσο θαη κε απόδεημε ηελ ηπρόλ αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, ζε ζρέζε κε 
ηελ παξνύζα ζύκβαζε. Μέρξη ηε γλσζηνπνίεζε ηέηνηαο αιιαγήο θάζε 
ηηκνιόγην παξαζηαηηθό θαη έγγξαθν θνηλνπνηείηαη έγθπξα ζηελ σο άλσ  
δηεύζπλζε. 
 
 
Άξζξν 13 : ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
πκθσλείηαη όηη ε όπνηα ακθηζβήηεζε ησλ σξώλ ηεο παξνύζαο θαη γεληθά 
θάζε ηπρόλ πξόβιεκα αλαθύςεη θαηά ηελ ζπλεξγαζία, ζα αληηκεησπίδεηαη κε 
θνηλή πξνζπάζεηα γηα επίιπζε ηνπ θαη πάληα κε πλεύκα θαιήο ζέιεζεο θαη 
ζπλεξγαζίαο θαη από ηηο δύν πιεπξέο. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, νπνηαδήπνηε 
εθαηέξσζελ παξαρώξεζε, ρνξήγεζε πξνζεζκίαο ή κε εθαξκνγή ελόο ή 
πεξηζζνηέξσλ όξσλ ηεο παξνύζαο δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί  σο παξαίηεζε 
πξνζσξηλή ή νξηζηηθή, κεξηθή ή νιηθή, από νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή αμίσζε 
πεγάδεη. 
 
Άξζξν 14 : ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
Οη ζπκβαιιόκελνη ζπκθσλνύλ ξεηά όηη ε παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από 
ηελ ειιεληθή λνκνζε ζία θαη αξκόδηα δηθαζηήξηα γηα ηελ επίιπζε 
νπνηαζδήπνηε δηαθνξάο πξνθύςεη είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 
Απηά ζπκθσλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα ζπκβαιιόκελα 
κέξε, θαη πξνο απόδεημε ζπληάρζεθε απηή ε ζύκβαζε, ε νπνία αθνύ 
αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε θαη από ηνπο δύν ζπκβαιιόκελνπο, 
ππνρξάθεθε ζε δύν πξσηόηππα αληίηππα θαη έιαβε ν θαζέλαο από έλα. 
 
 
                                                      ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
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