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         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                   Τρίπολη: 13/07/2018 

                   Αρ. πρωτ.: 5003 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

Στη Τρίπολη σήμερα την  13η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη, στην οδό Ερυθρού 

Σταυρού 28  & Καρυωτάκη, Τ.Κ.  22100, με Α.Φ.Μ.: 099727226,  Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, νόμιμα 

εκπροσωπούμενο από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 4835/29-12-

2017), και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής 

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ» και  

2. η εταιρεία με την επωνυμία DOCMAN - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε), με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. Παπαδάτου 

Αντωνία σύμφωνα με το από 04/12/2017 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ιδιωτικής 

Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε), ‘Έδρα: Κρεμαστός Αλιβερίου – Κύμης, Α.Φ.Μ. 

800905976, Δ.Ο.Υ Κύμης, Τ.Κ. 34016, Τηλ. : 26950-22193, ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου με 

το διακριτικό τίτλο WWW.MYDOCMAN.GR η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια της 

σύμβασης αυτής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

 

συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά όσα ακολουθούν: 

Με την παρούσα σύμβαση, ο πρώτος συμβαλλόμενος, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

2. Τον Ν. 4270/2014- (ΦΕΚ 143/A/2014) – Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: 

HTTP://WWW.UOP.GR 

mailto:vtsokou@uop.gr
mailto:dkalog@uop.gr
http://www.docman.gr/
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3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 

διατάξεις»  

4. Τον Ν. 4013/2011, άρθρο 4 παρ. 3 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

5. Τον Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-3-2014 τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».  

6. Την υπ. Αριθμ. 3701/24-05-2018 Προέγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος  

2019 (ΑΔΑ: ΨΘΨΘ469Β7Δ-ΑΚΜ). 

7. Την με αριθμ. Πρωτ. 3859/31-05-2018 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:6ΔΨΤ469Β7Δ-7ΘΖ) που καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και 

πληρωμών του οικονομικού Έτους 2018 με ΑΑΥ 316/31-05-2018. 

8. Την υπ’ αριθμ. 7/22-06-2018 (ΑΔΑ: Ω5ΣΦ469Β7Δ-ΧΜΞ) Απόφαση της Συγκλήτου 

περί έγκρισης σύναψης σύμβασης με την εταιρεία DOCMAN - 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε) 

για συνδρομή στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη νομοθεσίας δημοσίων δαπανών  

από 01.08.2018-31.07.2019 

αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο, την Εταιρεία DOCMAN - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε) και αυτή αναλαμβάνει τη 

προκειμένη παροχή υπηρεσιών με τους πιο κάτω όρους: 

  

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο 

Συνδρομή στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη νομοθεσίας δημοσίων δαπανών με το διακριτικό τίτλο 

WWW.MYDOCMAN.GR με δικαίωμα ετήσιας απεριόριστης πρόσβασης όλων των χρηστών της 

υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου. 

 

Άρθρο 2.Όροι παροχής υπηρεσιών και χρήσης 

Α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας WWW.MYDOCMAN.GR αποτελεί σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 4165/11-06-2018 έγγραφο της ανωτέρω εταιρείας, πνευματική ιδιοκτησία της και 

προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.  

 

Β. Υποχρεώσεις της Ιστοσελίδας  

Η βιβλιοθήκη Νομοθεσίας Δημοσίων Δαπανών είναι μία εξειδικευμένη βάση δεδομένων με 

προσανατολισμό το κανονιστικό πλαίσιο, εγκύκλιοι και νομολογία Δημοσίων Δαπανών και το 

κανονιστικό πλαίσιο, εγκύκλιοι και νομολογία φορολογικής νομοθεσίας και Δημοσίων Εσόδων. 

Πέρα από την εξειδίκευση στα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών (Δημόσιο Λογιστικό, ενιαίο 

http://www.docman.gr/
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μισθολόγιο ,τα ειδικά μισθολόγια, ΚΦΕ , ΚΕΔΕ κλπ) περιέχει θέματα όπως οι δημόσιες συμβάσεις, 

ο κώδικας Διοικητικής διαδικασίας, ο Υπαλληλικός κώδικας, θέματα ΟΤΑ Α και Β βαθμού κλπ. Οι 

Χρήστες στους οποίους απευθύνεται κατά κύριο λόγο είναι οι υπάλληλοι ελεγκτικών υπηρεσιών, 

των Δ/νσεων Διοικητικού, Οικονομικού, τεχνικών υπηρεσιών και δευτερευόντως οι υπάλληλοι 

όλων των υπολοίπων υπηρεσιών.  

Περαιτέρω στην ανωτέρω βιβλιοθήκη αναρτάται και κωδικοποιείται σχεδόν το σύνολο του 

κανονιστικού νομοθετικού πλαισίου (νόμοι, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις) 

έπειτα από συστηματική παρακολούθηση των ΦΕΚ για τις μεταβολές που επέρχονται. 

Επιπλέον  

Εκτός από την καταχώριση, ταξινόμηση και παρουσίαση των εγγράφων για εύκολη ανεύρεση: 

1. Αναδεικνύονται θέματα ,όπως για παράδειγμα Δημόσιο Λογιστικό Ν 4270/2014 , 

Οδοιπορικά έξοδα (Ν.4336/2015/Δ9 ), Μισθολόγιο (Ν.4354/2015/ΚΕΦ.Β./ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ο 

Ν.3852/2010, το Λογιστικό ΝΠΔΔ ν.δ.496/1974, ΕΣΠΑ Ν.4314/2014 , N.4412/2016), Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), κλπ σε μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων 

στα οποία περιέχεται όλο το κανονιστικό πλαίσιο και οι εγκύκλιοι -νομολογία σε 

υποσημειώσεις επί των άρθρων που αναφέρονται, δίνοντας με αυτό τον τρόπο 

δυνατότητα στο χρήστη, μέσω ενεργού link, να ανοίξει και να δει το πλήρες κείμενο του 

εγγράφου. Με τον ανωτέρω τρόπο σημαντικά θέματα όπως τα προμνημονευμένα, 

παρουσιάζονται σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στο οποίο έχουν ενσωματωθεί εκατοντάδες 

άλλες «αόρατες» σελίδες διευκολύνοντας τον χρήστη στην ανάγνωση και κατανόηση 

του θέματος. 

2. Συντάσσονται και επικαιροποιούνται διαρκώς οδηγοί εκκαθάρισης δαπανών, στους 

οποίους συνοπτικά περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις ισχύουσες διατάξεις, τα 

δικαιολογητικά δαπανών ,τις κρατήσεις καθώς και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες 

απαραίτητες για την σωστή εκκαθάριση των σχετικών δαπανών. Ολες οι πληροφορίες 

που ενσωματώνονται στους οδηγούς εκκαθάρισης παραπέμπουν σε νομοθεσία, 

νομολογία, εγκυκλίους μέσω ενεργών links.Για την εύκολη αναζήτηση των οδηγών 

εκκαθάρισης, εκτός της λειτουργικής ταξινόμησης κατά χιλιάδα σύμφωνα με τους 

κώδικες κατάταξης εσόδων και εξόδων έχει ενσωματωθεί αναζήτηση με βάση τον ΚΑΕ 

εξόδου. 

3. Αναρτώνται αναλύσεις (αρθρογραφία) επί σημαντικών δημοσιονομικών ζητημάτων, 

απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται καθώς και περιλήψεις του νέου νομοθετικού 

πλαισίου.  

4. Συντάσσονται και επικαιροποιούνται διαρκώς οδηγοί εκκαθάρισης δαπανών, στους 

οποίους συνοπτικά περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις ισχύουσες διατάξεις, τα 

δικαιολογητικά δαπανών ,τις κρατήσεις καθώς και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες 

απαραίτητες για την σωστή εκκαθάριση των σχετικών δαπανών. Ολες οι πληροφορίες 

που ενσωματώνονται στους οδηγούς εκκαθάρισης παραπέμπουν σε νομοθεσία, 

νομολογία, εγκυκλίους μέσω ενεργών links. Για την εύκολη αναζήτηση των οδηγών 

εκκαθάρισης, εκτός της λειτουργικής ταξινόμησης κατά χιλιάδα σύμφωνα με τους 

κώδικες κατάταξης εσόδων και εξόδων έχει ενσωματωθεί αναζήτηση με βάση τον ΚΑΕ 

εξόδου. 
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Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα, την πολυνομία των 

διαδικασιών και της ελληνικής νομοθεσίας, οφείλει σε περίπτωση που έχει οποιαδήποτε 

αμφιβολία για την ορθότητα, των καταχωρημένων πληροφοριών, να επικοινωνεί με την 

ομάδα  συνεργατών του WWW.MYDOCMAN.GR για την διασταύρωση της πληροφορίας 

αυτής, από τα πρωτότυπα κείμενα.  

Γ. Περιορισμός ευθύνης της ιστοσελίδας 

Η Ιστοσελίδα WWW.MYDOCMAN.GR εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα 

περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Το WWW.MYDOCMAN.GR αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 

για την καλή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και των περιεχόμενων της καθώς επίσης 

υποχρεούται για τη σωστή μεταφορά και καταχώρηση των νομικών κείμενων. 

 

Άρθρο 3. Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται και ορίζεται από την 01/08/2018 έως και την 

31/07/2019. 

 

Άρθρο 4.Τρόπος παροχής υπηρεσίας  

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του διαδικτύου. Το Πανεπιστήμιο  

Πελοποννήσου παραλαμβάνει τον κωδικό ο οποίος εξασφαλίζει την πρόσβαση ως ανωτέρω.  

 

Άρθρο 5. Ποσό σύμβασης 

Η συνολική δαπάνη συνδρομής για το ανωτέρω χρονικό διάστημα ανέρχεται στο ποσό των δύο 

χιλιάδων οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.008,80€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ (1.620,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, σύμφωνα με την υπ. 

αριθμ. 3161/09-05-2018 Οικονομική προσφορά της εν λόγω εταιρείας και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0899 - 

Λοιπές Δαπάνες, CPV:79980000-7 Υπηρεσίες Συνδρομών. 

 

 

Άρθρο 6. Τρόπος καταβολής ποσού  

Η πληρωμή θα γίνεται κατόπιv έκδoσης τoυ σχετικoύ τιμoλoγίoυ εκ μέρoυς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

 

Η τιμολόγηση θα γίνει 31/12/2018 και 31/07/2019.  

Τα χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομά του δικαιούχου, βάσει των νόμιμων 

δικαιολογητικών. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ.  

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 

200 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).  

 

Άρθρο 7 . Λοιποί Όροι  

Συμφωνείται ότι η όποια αμφισβήτηση των όρων της παρούσας και γενικά κάθε τυχόν πρόβλημα 

ανακύψει κατά την συνεργασία, θα αντιμετωπίζεται με κοινή προσπάθεια για επίλυση του και 

πάντα με πνεύμα καλής θέλησης και συνεργασίας και από τις δύο πλευρές. Μέσα στα πλαίσια 

αυτά, οποιαδήποτε εκατέρωθεν παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή 
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περισσοτέρων όρων της παρούσας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση προσωρινή ή 

οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει.  

Μονομερής λύση της παρούσας σύμβασης από την πλευρά Πανεπιστημίου μπορεί να γίνει μετά 

από έγγραφη ειδοποίηση ενός μηνός. 

Εκχώρηση, σύσταση ενεχύρου ή μεταβίβαση της σύμβασης αυτής ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή 

υποχρέωσης που περιέχεται σε αυτήν, απαγορεύεται, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση 

και των δύο συμβαλλομένων. 

Kάθε 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. 

Αφού συντάχθηκε η σύμβαση σε τρία αντίγραφα, δυο για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και 

ένα για την εταιρεία διαβάστηκε και υπογράφτηκε από τους δύο συμβαλλόμενους, οι οποίοι 

συμφωνούν συνομολογούν και συναποδέχονται τα παραπάνω. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

        

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης  

 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 

 

 

Για την εταιρεία 

 

 

 

 

Παπαδάτου Αντωνία 
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