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ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Σήµερα,...Τετάρτη 12/3/2014………..   .............................................................. 

οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, 

αφενός 
η  Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία INTRASOFT INTERNATIONAL SA µε έδρα το Λουξεµβούργο (2b, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg) 

 και µε Υποκατάστηµα στην Ελλάδα το οποίο εδρεύει στην Παιανία επί του 19
ου

 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. ……………………………. άδεια παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπ/νιών του …………….. και 

η οποία στεγάζεται στην Αθήνα, επί της οδού ∆ορυλαίου 10 - 12  και εκπροσωπείται νόµιµα  ειδικώς για το αντικείµενο της παρούσης συµβάσεως 

από τον ……………………., ∆ιευθυντή της ΝΟΜΟΣ. 

και αφετέρου  

το  «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Α.Α.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 

αρ 22, µε Α.Φ.Μ. 998146384, αρµόδια ∆.Ο.Υ. ∆΄ Αθηνών και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Σελλιανάκη Αντώνη, το οποίο 

και επιθυµεί να συµβληθεί µε την INTRASOFT INTERNATIONAL για να κάνει χρήση των πληροφοριών της «ΝΟΜΟΣ», βάσει της 

απόφασης επί του 4ου θέµατος της υπ’ αριθµ. 260/21.11.2013 συνεδρίασης του ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α (Α∆Α:ΒΙΕΕΟΡΕ1-Λ0Β) καθώς και της  απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης µε  αρ. πρωτ. 6352/24.01.2014 και Α∆Α:ΒΙΨΕΟΡΕ1-ΦΣΛ,  ποσού 5.587,78 € για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης, σε βάρος 

της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., ΚΑΕ: 0839.00, οικ. έτους 2014, η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 55 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας. 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν και κάνουν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

Αρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παρούσα καθορίζει τους όρους µε τους οποίους ο Συνδροµητής 

αποκτά το δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών της 

"ΝΟΜΟΣ", που η ΝΟΜΟΣ  αναλαµβάνει να παρέχει σ' αυτόν. 

Αρθρο 2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ  

Η παρούσα είναι διάρκειας ενός (1) έτους µε έναρξη την 4/12/13 και 

λήξη την 3/12/14. Εξαιρουµένων των περιπτώσεων του Αρθρου 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 

Συνδροµητή.  

Aρθρο3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  ΧΡΗΣΗΣ 

Γιά την προστασία του δικαιώµατος χρήσης του Συνδροµητή, η 

ΝΟΜΟΣ παραδίδει σ' αυτόν έναν ή, κατόπιν αµοιβαίας συµφωνίας, 

περισσότερους κωδικούς πρόσβασης στη "ΝΟΜΟΣ" και ισάριθµα 

συνθηµατικά που έχουν απολύτως εµπιστευτικό χαρακτήρα. Ο 

Συνδροµητής 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. 

Ο Συνδροµητής είναι εξάλλου αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 

υπόχρεος για την πληρωµή των οφειλών που προκύπτουν από κάθε 

χρήση που γίνεται µε τους κωδικούς του. 

Αρθρο 4. ΤΙΜΕΣ 

Ο τιµοκατάλογος υπηρεσιών της «ΝΟΜΟΣ», βάσει του οποίου 

υπολογίζονται οι οφειλές του Συνδροµητή προς τη «ΝΟΜΟΣ» 

επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της παρούσης. 

Ο τιµοκατάλογος ισχύει από το έτος 1997 χωρίς έκτοτε να έχει 

υποστεί κάποια αύξηση. 

Η ΝΟΜΟΣ διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τον τιµοκατάλογο 

κατά την απόλυτη κρίση της, ειδοποιώντας εγγράφως το Συνδροµητή 

τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 

έναρξης ισχύος του νέου τιµοκαταλόγου.   

Εάν ο Συνδροµητής δεν καταγγείλει την παρούσα εγγράφως και µε 

απόδειξη πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος τιµοκατάλογος, θα τεκµαίρεται 

αµάχητα ότι τον έχει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί. 

Το κόστος που προκύπτει από τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

είναι ευνόητο ότι επιβαρύνει αποκλειστικά το Συνδροµητή, εκτός 

εάν ορίζεται διαφορετικά στο ΠαράρτηµαΙ.  

Αρθρο 5. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η χρέωση του Συνδροµητή για τη χρήση της "ΝΟΜΟΣ" αρχίζει από 

την ηµεροµηνία εγκατάστασης του προγράµµατος επικοινωνίας. Ο 

Συνδροµητής 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 Συνδροµητή 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, ο Συνδροµητής 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. 

Ο Συνδροµητής υποχρεούται να εξοφλεί τους λογαριασµούς του 

εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης τους, οπότε 

και οι οφειλές του θα θεωρούνται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές, 

επιβαρυνόµενες µε τόκο µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας 

υπολογιζόµενου από την ηµεροµηνία που οι οφειλές κατέστησαν 

ληξιπρόθεσµες. 

Η ΝΟΜΟΣ δικαιούται να αναστέλλει το δικαίωµα του Συνδροµητή 

στη λήψη των πληροφοριών της "ΝΟΜΟΣ", εφόσον αυτός δεν 

εξοφλεί τους λογαριασµούς του εντός τριάντα (30) ηµερών από την  

ηµεροµηνία έκδοσης τους, καθώς επίσης και να καταγγείλει άµεσα 

την παρούσα µε υπαιτιότητα του Συνδροµητή, εάν αυτός δεν 

εξοφλήσει λογαριασµό του εντός εξήντα (60) ηµερών από την  

 

 

 



 

 

ωηµεροµηνία έκδοσης του.  Σ' όλες τις περιπτώσεις ο Συνδροµητής 

παραµένει υπόχρεος για όλες τις οφειλές του προς την ΝΟΜΟΣ. 

Ο Συνδροµητής 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. 

Αρθρο 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. Ο Συνδροµητής  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 γιά οποιαδήποτε τυχόν άµεση ή 

έµµεση, θετική ή αποθετική ζηµία ή ηθική βλάβη, που πιθανόν 

προκύψει σε βάρος του Συνδροµητή 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 ο Συνδροµητής 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 Συνδροµητή. 

Αρθρο 7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

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 Συνδροµητή ανήκουν αποκλειστικά στην 

INTRASOFT INTERNATIONAL SA.  

Ο Συνδροµητής 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 γιά την έκδοση βιβλίων ή άλλων εντύπων, 

ή γιά 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 Συνδροµητή, 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.  

Ο Συνδροµητής υποχρεούται να µην αποκρύψει ή τροποποιήσει ή 

αφαιρέσει µε οποιοδήποτε τρόπο τα διακριτικά της πνευµατικής 

ιδιοκτησίας  της  INTRASOFT INTERNATIONAL SA από τη 

"ΝΟΜΟΣ". 

Ο Συνδροµητής 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".  

Αρθρο 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 Συνδροµητή και χωρίς να υποχρεούται στην 

επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί, σε οποιαδήποτε από 

τις παρακάτω περιπτώσεις: 

α. Σε περίπτωση που ο Συνδροµητής δεν συµµορφώνεται µε έναν ή 

περισσότερους  από τους όρους της παρούσας  

β. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυµίας, µετατροπής νοµικής µορφής, 

κήρυξης του  Συνδροµητή σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης 

πληρωµών, διάλυσης, εκκαθάρισης, θέσης του σε αναγκαστική 

διαχείριση, ή υποβολής σχετικών  αιτήσεων. 

Αρθρο 9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Τροποποίηση της παρούσας γίνεται µόνο µε έγγραφη συµφωνία των 

δύο συµβαλλοµένων.  

Ο Συνδροµητής δεν έχει δικαίωµα να µεταβιβάζει ή εκχωρεί σε 

τρίτους τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 

παρούσα, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου.  

Ο Συνδροµητής υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως και µε 

απόδειξη τη ΝΟΜΟΣ γιά κάθε αλλαγή των στοιχείων του, που 

αναφέρονται στην αίτηση συνδροµής. Μέχρι τη γνωστοποίηση 

τέτοιας αλλαγής κάθε τιµολόγιο και έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα 

στην παλαιά διεύθυνση.  

Αρθρο 10. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

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. 

Κάθε παράγραφος της παρούσας αποτελεί ξεχωριστό όρο. Σε 

περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή γιά οποιοδήποτε 

λόγο ανίσχυρος, αυτό δεν θα επηρεάσει κατά τα λοιπά τη σύµβαση 

και οι εναποµείναντες όροι θα εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. 

Αρθρο 11. ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ρητά ότι η παρούσα σύµβαση 

διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία και αρµόδια δικαστήρια  

γιά την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει είναι τα 

δικαστήρια της Αθήνας. 

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 τρία πρωτότυπα αντίτυπα και 

έλαβε ο καθένας από ένα, το δε τρίτο θα αποσταλεί στην αρµόδια 

οικονοµική εφορία. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

Για την INTRASOFT INTERNATIONAL SA      O ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΣ 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 
 

 

 

Νοµίµως εξουσιοδοτηθείς  

Νικόλαος Τζωρτζόπουλος       ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

∆ιευθυντής της ΝΟΜΟΣ 



 


