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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Στη Κοζάνη, σήμερα ....................................., ημέρα ................................, μεταξύ, αφ' ενός μεν: 

α) Της ατομικής επιχείρησης η οποία εδρεύει στη Κοζάνη, οδός Σωκράτη Μπλιούρα 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Σελημίδη Δημήτριο, με ΑΦΜ 140087805 (που στο εξής θα καλείται «Εταιρεία»),  αφετέρου δε 

β) ................................. που εδρεύει στη διεύθυνση ................................... στ ........................., με  ΑΦΜ 

................................ και  αριθμό δελτίου ταυτότητας ..................................... (που θα καλείται στο εξής 
«Πελάτης» και από κοινού με την «Εταιρεία» «τα Συμβαλλόμενα Μέρη» ή «τα Μέρη»). συμφωνήθηκαν και έγιναν 

αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

Η Εταιρεία θα εκτελέσει για τον Πελάτη το έργο ή/και θα παρέχει στον Πελάτη τις υπηρεσίες, και για τους 

συγκεκριμένους σκοπούς, που αναγράφονται στο Παράρτημα 9.1 της παρούσας σύμβασης (στο εξής «Παρούσα»). 
Οποιαδήποτε μεταβολή του είδους, του αριθμού ή/και του περιεχομένου του παρεχομένου έργου ή/και των 

παρεχομένων υπηρεσιών από το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη αποδοχή του άλλου 

Συμβαλλόμενου Μέρους και χωρίς νέα έγγραφη συμφωνία των Μερών. 

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

2.1. Η Εταιρεία υποχρεούται: 
α) να εκτελέσει το έργο ή/και να παρέχει τις υπηρεσίες (που στο εξής θα καλούνται μαζί «Έργο») που 

συμφωνούνται με την Παρούσα. 
β) να ολοκληρώσει την κατασκευή του συμφωνηθέντος Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα 9.1 της 

Παρούσας, στο χρονικό διάστημα που περιγράφεται στο Παράρτημα 9.3 της Παρούσας. 

Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει στον Πελάτη την κατά 
το μέτρο του δυνατού απρόσκοπτη παροχή των συμφωνουμένων υπηρεσιών. 

2.2. Ο Πελάτης υποχρεούται στα εξής: 
α) να καταβάλλει στην Εταιρεία τις χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα) και με τον τρόπο και κατά το χρόνο που 

αναφέρονται στα Παραρτήματα 9.2, 9.3 και 9.4 της Παρούσας. 

Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένα μέρος του υλικού ή ολόκληρο το απαιτούμενο υλικό θα χορηγείται από 
την Εταιρεία ή από τρίτους με ευθύνη της Εταιρείας. Η συμφωνία αυτή θα αποτελεί μέρος του ως άνω 

παραρτήματος. 

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) στάδια: 
α) η Εταιρία σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, θα παραδώσει προς έλεγχο 
και προς έγκριση στον Πελάτη ένα προσχέδιο του έργου. Αν ο Πελάτης έχει αντιρρήσεις επί του προσχεδίου αυτού, 

η Εταιρία θα προβεί στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε ο Πελάτης να παράσχει την έγκριση του. 

β) μετά την έγκριση του προσχεδίου του έργου από τον Πελάτη, η Εταιρία θα προχωρήσει στην οριστική 
υλοποίηση και παράδοση του έργου στον Πελάτη. 

3.2 Η έγκριση του προσχεδίου του έργου από τον Πελάτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να προχωρήσει η 
Εταιρία στην οριστική εκτέλεση και παράδοση του έργου. 
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3.3. Η Εταιρία οφείλει να εκτελέσει και να παραδώσει το Έργο, όπως ακριβώς αυτό περιγράφεται στο προσχέδιο. 

3.4. Αν ο Πελάτης, μετά την έγκριση του προσχεδίου του έργου, εγείρει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του 
προσχεδίου, δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρία συγκεκριμένες αλλαγές. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως, 
επιβαρύνεται με επιπλέον χρεώσεις (τιμήματα, αμοιβές, έξοδα), πέρα των ήδη συμφωνηθέντων.  

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που 
χορηγείται από τον Πελάτη, ο δε Πελάτης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του υλικού που 

χορηγείται από την Εταιρεία ή από τρίτο προμηθευτή της Εταιρείας. 

Επιπλέον τα Μέρη συμφωνούν ότι ο Πελάτης αποκτά, μετά την παράδοση σ' αυτόν του συμφωνηθέντος έργου και 

την καταβολή από αυτόν προς την Εταιρεία του συνόλου των χρεώσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα 9.2 της 

παρούσας, το περιουσιακό δικαίωμα επί του Περιεχομένου του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα 9.1 
της παρούσας.  

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καταβάλλει το σύνολο των χρεώσεων στην Εταιρεία μέχρι και 15 εργάσιμες 
ημέρες μετά την παράδοση του Έργου από την Εταιρεία στον Πελάτη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει 

προσωρινά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μέχρις ότου ο Πελάτης καταβάλλει το σύνολο των χρεώσεων στην 

Εταιρεία. 

5. ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται 
με την παρούσα, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή μετά από συμφωνία θεωρείται εμπιστευτική, 

ενδεικτικά αναφερομένων εγγράφων, αναφορών, λογισμικού, οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων, εικόνων, 
κινούμενων εικόνων, βίντεο, φωτογραφιών, ηχητικών σημάτων, γραφικών, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 

Πελάτη κ.λπ. 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

6.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη νομιμοποιούνται πλήρως να υπογράψουν την παρούσα σύμβαση και να εκτελέσουν 

τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς το δικαίωμά τους αυτό να περιορίζεται ή να 
απαγορεύεται από προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους. 

6.2. Η Εταιρεία δικαιούται να υπογράψει συμφωνίες και να συνάψει συμβάσεις για κατασκευή έργου ή/και να 

παρέχει υπηρεσίες με το ίδιο ή παρόμοιο περιεχόμενο με αυτό της παρούσας συμβάσεως και ιδίως με τα ίδια ή 
παρόμοια τεχνικά χαρακτηριστικά με αυτά της παρούσας συμβάσεως, εγγυάται όμως ότι δεν θα προχωρήσει στη 

σύναψη συμβάσεων με τρίτους που αντίκεινται στην παρούσα σύμβαση. 

6.3. Ο Πελάτης εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει με τρίτους συμβάσεις που αντίκεινται στο περιεχόμενο της παρούσας 

συμβάσεως, ούτε πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη με τρίτους τέτοιων συμβάσεων. 

6.4. Ο Πελάτης εγγυάται ότι το χορηγούμενο στην Εταιρεία υλικό δεν περιέχει ψευδείς ειδήσεις, βεβαιώσεις, 

ανακοινώσεις και ότι γενικά το περιεχόμενό του ανταποκρίνεται στην αλήθεια. 

6.5. Τα Συμβαλλόμενα μέρη εγγυώνται ότι το περιεχόμενο της παρούσας συμβάσεως, όπως αναλύεται στο 
Παράρτημα 9.1 της Παρούσας, δεν παραβιάζει και δεν πρόκειται να παραβιάσει στο μέλλον οποιαδήποτε 
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δικαιώματα τρίτων, ενδεικτικά αναφερομένων δικαιωμάτων στο σήμα ή/και στην ευρεσιτεχνία, πνευματικών 
δικαιωμάτων, συγγενικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών κλπ. 

Ειδικά ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει ο ίδιος την κυριότητα ή έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη 

χρήση του υλικού που χορηγεί στην Εταιρεία, και ότι ως προς το υλικό αυτό δεν παραβιάζει οποιαδήποτε 
δικαιώματα τρίτων. 

Το ίδιο εγγυάται η Εταιρεία ως προς το υλικό που τυχόν χορηγεί η ίδια για την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως. 

6.6. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εγγυώνται ότι το υλικό που χορηγούν για τους σκοπούς της παρούσας συμβάσεως δεν 

προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή/και τη δημόσια τάξη. 

6.7. Σε περίπτωση που κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και 
προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των Συμβαλλομένων Μερών, το 

Μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον Αντισυμβαλλόμενό του από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα 
άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει 

ότι ο ως άνω Αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει προσηκόντως το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος για οποιαδήποτε 

απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό της 
άμυνας ή της επίτευξης συμβιβασμού. 

7. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία α) για περιστατικά που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα ή σε υπαιτιότητα 

των προστηθέντων αυτής προσώπων, β) για τυχηρά ή περιστατικά ανωτέρας βίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφερομένων της κακής/πλημμελούς λειτουργίας της ΔΕΗ ή τυχόν άλλης Εταιρείας ή οργανισμού 

ηλεκτροδοτήσεως, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ ή άλλης Εταιρείας σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, ή 

τρίτων, η λειτουργία των οποίων συνδέεται άμεσα ή επηρεάζει την απρόσκοπτη παροχή των συμφωνουμένων 
υπηρεσιών. 

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως θα 

εφαρμόζεται το Ελληνικό δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα 

ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης της Κοζάνης. 

 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Όλα τα παραρτήματα, αφού υπογραφούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

9.1. Το Έργο θα περιέχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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9.2. Συνολικό κόστος: € ........................................... 

9.3. Στο παραπάνω ποσό δε συμπεριλαμβάνεται η αγορά του λογισμικού ............................ κι όποιου επιπλέον 

λογισμικού κριθεί απαραίτητο 

9.4. Χρόνος ανάπτυξης: .............. εβδομάδες από την υπογραφή της Παρούσας. 

9.5. Τρόπος πληρωμής: τμηματική καταβολή του συνολικού ποσού με μετρητά, ή κατάθεση στην τράπεζα, ως εξής: 

§         ................... με την υπογραφή της Παρούσας 

§         ................... με την παράδοση του Έργου 

Στις παραπάνω τιμές  δε συμπεριλαμβάνεται  ο νόμιμος ΦΠΑ 24%, ο οποίος πληρώνεται με την έκδοση του 

τιμολογίου. 

Ο λογαριασμός της Εταιρείας για την κατάθεση των ως άνω χρημάτων είναι: 

·         Τράπεζα ALPHABANK GR8101407020702002789002133 

10. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας που σχετίζεται με το αντικείμενο της 

παρούσας. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα και τα παραρτήματα αυτής σε δύο πρωτότυπα και υπεγράφη από 
τα Μέρη, καθένα από οποία έλαβε από ένα πρωτότυπο. 

 
 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

   Για την Εταιρεία                                                                                                        Για τον Πελάτη 


