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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ

1. Οη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη ζηελ Δπηρείξεζε, από ην ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ
κέζσ εμεηδηθεπκέλνπ πκβνύινπ, ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηνπο.
2. Η Δπηρείξεζε δελ θαηαβάιεη νπνηαδήπνηε ακνηβή ή απνδεκίσζε ζην ύκβνπιν ηνπ
ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ. Δπίζεο, ε Δπηρείξεζε δελ επηηξέπεηαη λα απαζρνιήζεη ην ύκβνπιν
θαζνηνλδήπνηε ηξόπν θαη γηα νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, κε ή ρσξίο ακνηβή, πέξαλ
ηνπ θαζνξηζζέληνο αληηθεηκέλνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο.
3. Σν ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ παξέρεη ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηελ Δπηρείξεζε,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην παξόλ. Σν ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ δελ θέξεη νπνηαδήπνηε
επζύλε έλαληη ηεο Δπηρείξεζεο γηα νπνηαδήπνηε δεκία, ζεηηθή ή απνζεηηθή, ηπρόλ
πξνθύςεη από ηελ εθ κέξνπο ηεο σθεινπκέλεο επηρείξεζεο εθαξκνγή ησλ
ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ. Σν ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ, ρσξίο
ηελ
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εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δόζεθαλ ή πνπ έιαβε γλώζε θαηά ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, νύηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα ησλ νπνίσλ ιακβάλεη
γλώζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο.
4. Η δσξεάλ παξνρή ησλ ππνζηεξηθηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ πεξηιακβάλεη
ηε δηνξγάλσζε εξγαζηήξησλ θαζώο θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ
από εμεηδηθεπκέλνπο ζπκβνύινπο ζύκθσλα θαη κε ηα νξηδόκελα ζηελ νηθεία
πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (παξ.1). Σπρόλ ινηπά θόζηε, όπσο γηα
παξάδεηγκα ηέιε θαηνρύξσζεο, παξάβνια ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο θ.ιπ., δελ
θαιύπηνληαη από ην ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ.
5. Η Δπηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη νπζηαζηηθά κε ην ύκβνπιν ηνπ ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ,
παξέρνληάο ηνπ ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηώλ πνπ ζα δεηεζνύλ, ζην
πιαίζην ησλ δσξεάλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο απηήλ, εθόζνλ ν ύκβνπινο
ηηο θξίλεη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ.
6. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ εξγαζηεξίσλ ν εθπξόζσπνο ηεο σθεινύκελεο επηρείξεζεο
έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο
αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζρεηηθά εξσηεκαηνιόγηα.
7. Η Δπηρείξεζε θαη νη εθπξόζσπνη ηεο θαζώο θαη νη πξνζηεζέληεο απηήο ζα πξέπεη λα
είλαη πξόζπκνη, λα δέρνληαη ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπ πκβνύινπ, λα
ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ κε πλεύκα θαιήο πίζηεο, λα ηνλ ππνζηεξίδνπλ ελεξγά γηα
ηελ παξνρή ή αλεύξεζε πιεξνθνξηώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο Δπηρείξεζεο αλαγθαίσλ
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γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, λα αλαγλσξίδνπλ ην ξόιν θαη ηε ζέζε ηνπ
πκβνύινπ, λα δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν θαη ηα κέζα, πξνθεηκέλνπ ν
ύκβνπινο λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε γλώκνλα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ.
8. Η Δπηρείξεζε δηαζέηεη ζην ύκβνπιν αμηόπηζηεο θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίεο θαη
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.
9. Η Δπηρείξεζε απνδέρεηαη όηη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε παξνρή ησλ
ππεξεζηώλ ηνπ πκβνύινπ, νη επαθέο θαη ε θάζε κνξθήο αλαγθαία επηθνηλσλία θαη
ζπλεξγαζία, ε ζπκθσλία γηα ηηο ώξεο θαη εκέξεο παξνπζίαο ηνπ πκβνύινπ ζηελ
Δπηρείξεζε ή θαη ηξνπνπνίεζε ηνπο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κεηαμύ ηνπ
λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πκβνύινπ.
10. Η Δπηρείξεζε απνδέρεηαη επίζεο ηε ρξήζε ηεο επσλπκίαο ηεο ή/θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ
ηίηινπ απηήο από ην ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ ζε όιν ην πιεξνθνξηαθό πιηθό, νπνηαζδήπνηε
κνξθήο. Σέινο, ε Δπηρείξεζε απνδέρεηαη ηε ρξήζε, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία από
ην ΙΜΔ ΓΔΒΔΔ δεδνκέλσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο γηα εξεπλεηηθνύο, επηζηεκνληθνύο θαη
ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο απνθιεηζηηθά.
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