
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 
1. Σήμερα  στις 01/08/2019  μεταξύ: 

 
Της εταιρείας με την επωνυμία “WEBROCKET ICS LIMITED“  εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
εγγεγραμμένη στην Κύπρο σύμφωνα με τον περί εταιρειών νόμο της Κύπρου, με αριθμό 
εγγραφής HE 358846, με έδρα στην Οδό 25ης Μαρτίου 19, 1ος Όροφος, 12408 Έγκωμη, 
Λευκωσία, Κύπρος, στην συνέχεια αναφερομένη ως «ΠΑΡΟΧΟΣ» και 
 
Της επιχείρησης με επωνυμία PC4U NT ΜΕΠΕ,  έδρα στην  Ελ. Βενιζέλου 179, 176 73, 
Καλλιθέα , Α.Φ.Μ. EL800371568 , Δ.Ο.Υ. Β' ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα 
από την  ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ και εφεξής θα αναφέρεται ως «ΛΗΠΤΗΣ». 
 
Τα δύο πιο πάνω μέρη μαζί στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «τα συμβαλλόμενα μέρη». 

 
        ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΡΗ: 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες έναντι αμοιβής 2.100,00 € : 
 

          Ανακατασκευή ιστοσελίδας EPAGELMATIAS.GR (2.000,00 €) 
Ανάπτυξη νέων λειτουργιών στην εφαρμογή διαχείρισης πελατών (CRM) (100,00 €) 
  

 
 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για ορισμένη χρονική περίοδο και η διάρκεια αυτής ορίζεται 
ρητώς ότι αρχίζει να ισχύει από 01/08/2019 και έως  31/08/2019. 

 
4. Ο «ΛΗΠΤΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον «ΠΑΡΟΧΟ» αμοιβή για τις 

υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών. Το ποσό της αμοιβής του 
«ΠΑΡΟΧΟΥ»  θα πρέπει να θεωρείται αμοιβαία εύλογο και δίκαιο και θα καθορίζεται 
κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών μέσω επιπρόσθετης 
συμφωνίας (η οποία θα αποτελεί Παράρτημα της εν λόγω Σύμβασης), ή αλληλογραφίας 
στην οποία να τεκμηριώνεται η αποδοχή του προαναφερθέντος ποσού από αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

 
5. Η καταβολή της αξίας των ανωτέρω εντολών θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου 
 



6. Οι υπηρεσίες web-hosting ισχύουν για projects τα οποία έχει αναπτύξει ή παρέχει τεχνική 
υποστήριξη για αυτά η εταιρεία WEBROCKET ICS LTD (ΠΑΡΟΧΟΣ). Για οποιαδήποτε αλλαγή 
στην οποια επιθυμεί να προβεί ο πελάτης, παύει να ισχύει η σύμβαση και ο Πάροχος δεν 
υποχρεούται να επιστρέψει το αντίτιμο της υπηρεσίας. 

 
 
7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Η τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της παρούσης συμβάσεως πρέπει να πραγματοποιείται 
εγγράφως. 
 

 
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ καταρτίσθηκε και υπογράφηκε η παρούσα Σύμβαση στις 01/08/2019. 
 
 
 
Οι Συμβαλλόμενοι: 
 

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ 
WEBROCKET ICS LIMITED 

 
 
 
 

Γεώργιος Παπαγιάννης 

Ο ΛΗΠΤΗΣ 
PC4U NT ΜΕΠΕ 

 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

              
 


