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 Αρ. πρωτ.: 98 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου στην Πάτρα 
(προμήθεια κέντρου + 150 συσκευές, εγκατάσταση, παραμετροποίηση), 
αναβάθμιση υφιστάμενων τηλεφωνικών κέντρων με υποστήριξη 
λογισμικού για 5 έτη και προμήθεια 50 απλών αναλογικών συσκευών με 
οθόνη. 
 
• CPV: 32543000-1  τηλεφωνικά κέντρα 
• CPV: 32546000-2  εξοπλισμός ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων 
• CPV: 32552100-8  τηλεφωνικές συσκευές 
 

Οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1.  Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με ΑΦΜ 099727226, ΔΟΥ Τρίπολης, 

όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, καθηγητή Αθανάσιο Κατσή (δυνάμει του ΦΕΚ 647/6-12-2017 

Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)   

2. Η εταιρία  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-

TECHNOLINE SOLUTIONS AE με διακριτικό τίτλο TECHNOLINE 





SOLUTIONS AE με ΑΦΜ:  998755466,  Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  και έδρα 

Σαρανταπόρου 12 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ΤΚ 56224, Τηλ. 2310-513223, η 

οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Ευαγγελόπουλο Κωνσταντίνο του 

Αριστείδη, κάτοικο Θεσσαλονίκης ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται για 

συντομία "Ανάδοχος". 

 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Το υπ ‘αριθμόν 7908/19-10-2021 πρωτογενές αίτημα 

2. Την Απόφαση σκοπιμότητας 2/06-12-2021 με ΑΔΑ ΩΘΞΨ469Β7Δ-Δ06 

3. Την ΑΑΥ υπ΄αριθμόν 490/7-12-2021, ΑΔΑ 6ΛΩΧ469Β7Δ-ΕΘΖ 

4.  Την υπ’ αριθμόν 10004/20-12-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς  

5. Την υπ’ αριθμόν 10125/27-12-2021 προσφορά της εταιρίας TECHNOLINE 

SOLUTIONS AE 

6. την  υπ’ αριθμόν 3/29-12-2021 Απόφαση Κατακύρωσης(ΑΔΑ 690Τ469Β7Δ-

ΦΝΠ) 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα για τα οποία ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με 

τους ακόλουθους όρους, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

Άρθρο 1 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σύμφωνα με την από 27-12-2021 προσφορά του με ΑΠ 10125, σε απάντηση 

της υπ΄αρίθμ. 10004/20-12-2021  πρόσκλησης υποβολής προσφοράς που 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ(ΑΔΑΜ 21PROC009786508), ο Ανάδοχος έχει την 

υποχρέωση να προμηθεύσει τα είδη  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

όπως αυτές αναφέρονται στο παρόν άρθρο της παρούσας σύμβασης- 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,  αντί του συνολικού ποσού 

των 24.186,00€ είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατό ογδόντα έξι ευρώ άνευ 

ΦΠΑ 24%, ήτοι 29.990,64 € είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα 

ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 





Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου KAE: 1779 & 0884, ΑΑΥ με ΑΠ:9558/07-12-

2021  ΑΔΑ: 6ΛΩΧ469Β7Δ-ΕΘΖ, ΑΔΑΜ:21REQ009683136. 

 
 
α/α ΤΥΠΟΣ-ΕΙΔΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Κόστος  

με ΦΠΑ      
24% 

1 Τηλεφωνικό κέντρο( 
προμήθεια κέντρου- 
150 συσκευές-
εγκατάσταση-
παραμετροποίηση) 
και επιπλέον 50 απλές 
αναλογικές συσκευές 
με οθόνη 

Παράρτημα Α 
τεχνικών 
προδιαγραφών 

1τηλεφωνικό 

κέντρο με 150 

συσκευές &50 

ακόμη απλές 

αναλογικές 

συσκευές με 

οθόνη 
 

23.467,00 

2 Αναβάθμιση 
υφιστάμενων 
τηλεφωνικών 
κέντρων 

Παράρτημα Α 
τεχνικών 
προδιαγραφών 

1 6.523,64 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΦΠΑ 
Αριθμητικώς:  29.990,64€ 

Ολογράφως:   είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα 
ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 

  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 -Παράδοση Παραλαβή 

 

• ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Στις πόλεις και στις περιοχές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον 

επισυναπτόμενο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και 

συγκεκριμένα σε Καλαμάτα- Σπάρτη- Κόρινθο- Πάτρα-Τρίπολη. 

 

• ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή 





Παραλαβής  Προμηθειών/ καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της πρώην 

Διεύθυνσης Πληροφορικής και νυν Διεύθυνσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  για το έτος 2021, όπως αυτή ορίζεται και ισχύει με την  

απόφαση Συγκλήτου 20/17-12-2019 με ΑΔΑ: 97ΘΨ469Β7Δ-ΚΤΒ (καθώς και 

την απόφαση κατακύρωσης 3/29-12-2021) και κάθε τροποποίηση αυτής. 

Το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίζεται εντός 180 

ημερών από την ανάθεση και σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους των 

εμπλεκόμενων τμημάτων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

• ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, δεν απαιτείται 

εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

ΑΡΘΡΟ 4  

• ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ, με χρηματικό ένταλμα που θα 

εκδοθεί στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (Τιμολόγιο, 

ασφαλιστική ενημερότητα όπου απαιτείται, δελτίο φορολογικής 

ενημερότητας και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη 

αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου), κατόπιν της οριστικής 

παραλαβής και τη σύνταξη σχετικού πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής. 

 

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνεί 

με το Λογιστήριο του Πανεπιστημίου(τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-372118) 

ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. Το 

συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν 

άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 





 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

• Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ 

φόρων& κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης (άρθρο 4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147). 

• Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

(άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 3335/2014). 

• Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

της Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 

σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση 

επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της 

συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ 

Α΄ 147 και υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017). 

• Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και 

ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 

χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚΒ΄969/22-

3-2017). 

• Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του 

ν.δ.3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 

1 του Ν.2198/94,(ΦΕΚ Α΄43), θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο 

καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του 

φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για 

τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). 

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας 

της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο. 

• Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

 





 

 

 

• ΛΟΙΠΟΙΟΡΟΙ 

i Για τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κάθε 

τροποποίηση αυτού. 

ii Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να 

γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

iii Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 

υποχρέωση για αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία κατά την 

προμήθεια των υπό προμήθεια ειδών. Το  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του 

αναδόχου. 

iv Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της 

σύμβασης, οιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από 

αυτή, απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των 

συμβαλλόμενων. 

v Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του 

Πανεπιστημίου από την παρούσα σύμβαση, θα επιλύεται από τα 

εδρεύοντα στην Τρίπολη αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν 

αμετάκλητα. 

vi Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης και τυχόν άλλες δαπάνες που 

σχετίζονται με αυτά, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης, οι δύο συμβαλλόμενοι 

υπέγραψαν τρία(3) όμοια πρωτότυπα. Από τα τρία πρωτότυπα, τα δύο (2) 

έλαβε το Πανεπιστήμιο και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τμήματα Μηχανικών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Πάτρα) 

 

 Τηλεφωνικό κέντρο με υποστήριξη 150 χρηστών και δυνατότητα αναβάθ-
μισης, συμβατό σε ανταλλακτικά με τα υφιστάμενα τηλεφωνικά κέντρα 
Alcatel OXO Connect  

 1 Πρόσβαση PRA/E1 για την σύνδεση παρόχου  

 32 SIP trunk για την διασύνδεση 

 Αυτόματη τηλεφωνήτρια 10 επιλογών με την δυνατότητα DISA μέσω διε-
πιλογή 

 Δυνατότητα Voice mail για όλους τους χρήστες 

 Τοποθέτηση σε rack 

 Υποστήριξη λογισμικού από την κατασκευάστρια εταιρία για 5 ΕΤΗ 

 145 IP συσκευές απλές με οθόνη με τις απαραίτητες άδειες και τροφοδο-
τικά τους 

o Λειτουργίες/Δυνατότητες 

 Οθόνη 2.2 ίντσες 

 Volume control keys (+ and -) 

 Hands-free on/off key 

 Navigator: 4-way navigation 

 OK, cancel keys 

 F1, F2 (or hold/transfer) with LED 

 Mute and Message keys 

 Dial pad and call/redial/release key 

 Τροφοδοσία: Power over Ethernet 

 2 SIP accounts 





 Transfer, Forward, Hold, Do not disturb, Set lock, Speed dial, 
Auto answer, Voice mail 

 5 IP συσκευές ειδικού χρήστη/διαχειριστή  με τις απαραίτητες άδειες και 
τροφοδοτικά τους 

o Λειτουργίες/Δυνατότητες: 

 Οθόνη 3.5 ίντσες 

 Volume control keys (+ and -) 

 Hands-free on/off key 

 Navigator: 4-way navigation 

 Dial pad  

 Προγραμματιζόμενα πλήκτρα: Up to 36 soft keys 

 Ενσωματωμένες δυνατότητες κρυπτογράφησης λογισμικού 

 Τροφοδοσία: Power over Ethernet 

 Υποστήριξη απλών αναλογικών τηλεφώνων 

 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση  

 

 

 

Τηλεφωνικά Κέντρα σε: 

 Καλαμάτα (παλαιό στρατόπεδο), 

 Κόρινθος Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής , 

 Κόρινθος Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, 

 Σπάρτη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού , 

 Τρίπολη Τμήματα Οικονομικών Επιστημών – Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας,  

 Τρίπολη, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

 Τρίπολη, Κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών. 





Αναβάθμιση υφιστάμενων τηλεφωνικών κέντρων στην ίδια έκδοση με το νέο 
τηλεφωνικό κέντρο, με υποστήριξη λογισμικού για 5 έτη. 

 

Λοιπά περιφερειακά: 

 Προμήθεια 50 απλών τηλεφωνικών συσκευών με οθόνη (45 ενσύρματες, 5 
ασύρματες) 

Στην Τρίπολη( Τέρμα Καραϊσκάκη Β ΚΤΙΡΙΟ ΟΑΕΔ)  να παραδοθούν 25 
ενσύρματες συσκευές και 3 ασύρματες και στην Καλαμάτα(Διεύθυνση 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας- 
Αντικάλαμος Μεσσηνίας) 20 ενσύρματες συσκευές και 2 ασύρματες. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

Ο Πρύτανης 

 

 

 

Καθηγητής  Αθανάσιος Κατσής 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

Ο    εκπρόσωπος 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ευαγγελόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




