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ΣΥΜΒΑΣΗ

Για  την  Συντήρηση  του  Λογισμικού  Mathworks,  για  τις  ανάγκες  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου 

Στην Τρίπολη σήμερα στις 21/11/2018 ημέρα Τετάρτη μεταξύ:
 
Α. Του  Πανεπιστημίου  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  «Αγοραστής»,
και 

Β. Της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΩΡ ΕΛΛΑΣ Ι.Κ.Ε.»
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 002676201000 και ΑΦΜ 095674458 , Δ.Ο.Υ. Παλλήνης που εδρεύει στην
Παλλήνη, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 53, όπως αυτή μετετράπη σε ΙΚΕ  δυνάμει της
υπ΄αρ. 11270/2017  συμβολαιογραφικής πράξης, καταχωρηθείσας στο ΓΕΜΗ δυνάμει του
υπ’  αρ.  396078.561017  γενικού  πιστοποιητικού  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  για  την
υπογραφή της παρούσας από την ΕΥΘΥΜΙΑ ΡΟΥΣΙΑ κάτοικο Λαυρίου Αττικής,  οδός
Ηφαίστου 9 δυνάμει του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Γ.Ε.ΜΗ με αριθ. Πρωτ.
449293.638042/11-09-2017,  και  σύμφωνα  με  το  υπ.  αριθμ.  11.376  Πληρεξούσιο  ο.  κ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΙΑΣ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ (ΑΙ 578957/30-8-2011 Δ.Α.Τ. Τ.Α. Λαυρίου) στο εξής
καλούμενη "ο Προμηθευτής" 

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών

&Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.
2. Την  υπ.  αριθμ.  9/3-10-2018  Απόφαση  Συγκλήτου  (ΑΔΑ:  634Κ469Β7Δ-ΗΑ6)  περί

έγκρισης  ανάληψης  υποχρέωσης  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  για  το
οικονομικό έτος 2019.
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3. Την  υπ.  αριθμ.  8862/06-112018  (ΑΔΑ:  ΩΗΛ2469Β7Δ-27Α)  απόφαση  ανάληψης
υποχρέωσης/ έγκρισης δαπάνης με αριθμό καταχώρησης 482/06-11-2018  στο Μητρώο
Δεσμεύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού. 

4. Την υπ. αριθμ. 18/14-11-2018  Απόφαση Συγκλήτου με ΑΔΑ:.6Γ20469Β7Δ-0ΦΖ περί της
Έγκρισης σύναψης Σύμβασης Συντήρησης του Λογισμικού Mathworks, στην εταιρεία
«ΜΕΝΤΩΡ  ΕΛΛΑΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

5. Την υπ. αριθμ. 6270/04-9-2018 οικονομική προσφορά του ανωτέρω Προμηθευτή.
6. Το από 04-09-2018 πιστοποιητικό αποκλειστικότητας της αναδόχου εταιρείας.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με  την  παρούσα  σύμβαση  ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει  την  «Συντήρηση  του
Λογισμικού Mathworks, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με
την  υπ.  αριθμ.  6270/04-9-2018  οικονομική  προσφορά  του που  επισυνάπτονται  ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I-Οικονομική  -  Τεχνική  Προσφορά στη  Σύμβαση  και  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εν λόγω σύμβαση θα υλοποιηθεί με βάση τους όρους της παρούσας, που τη διέπουν,
τις διατάξεις  της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ισχύοντα σύμφωνα με τις διαδικασίες
των αρμοδίων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

ΑΡΘΡΟ 2 -ΤΙΜΗΜΑ
Το τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των
τριών  χιλιάδων  πεντακοσίων  εξήντα  πέντε  ευρώ  και  εξήντα  λεπτών  (3.565,00€)  μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ήτοι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και
εξήντα  λεπτών  (4.420,60€)  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%,  σύμφωνα  με  την  υπ.
αριθμ. 6270/04-9-2018 οικονομική προσφορά του που επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-
Οικονομική  -  Τεχνική  Προσφορά στη  Σύμβαση  και  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος
αυτής.

Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  θα
οικονομικού έτους 2018 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΚΑΕ 0419 - Αμοιβές λοιπών
που εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες,  CPV:  72261000-2 Υπηρεσίες  υποστήριξης λογισμικού,
υπ.  αριθμ.  8862/06.11.2018  Απόφαση  Ανάληψης  Πολυετούς  Υποχρέωσης  /έγκρισης
Δαπάνης α/α ΑΑΥ 482/06.11.2018, ΑΔΑ:ΩΗΛ2469Β7Δ-27Α) και τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019,  (υπ΄αριθμ  9/03.10.2018  απόφαση  της  136ης
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΑΔΑ: 634Κ469Β7ΔΗΑ6).

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της Σύμβασης είναι από τις 21/11/2018 έως και 20/11/2019.

ΑΡΘΡΟ 4-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η  πληρωμή θα  γίνει μετά την  έκδοση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης από την αρμόδια
Επιτροπή  Παραλαβής  και  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  δικαιολογητικών  που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν
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στο  όνομα  του  προμηθευτή,  με  βάση  τα  τιμολόγια  του  και  ύστερα  από  θεώρηση
αυτών   από   την  αρμόδια   Υπηρεσία   του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου.  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). 

Ο  Προμηθευτής  είναι  υποχρεωμένος  να  καταβάλλει  τις  ισχύουσες  νόμιμες
κρατήσεις  και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις  υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου. Τραπεζικά  τέλη  δασμοί,  φόροι,  μεταφορικά  και  λοιπές  δημοσιονομικές
επιβαρύνσεις  ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

 
ΑΡΘΡΟ 5-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις που
αναγράφονται στην παρούσα (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), και
τους όρους της προσφοράς του. 
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 
Σε  περίπτωση  καθυστέρησης  με  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου  επιβάλλονται  κυρώσεις
σύμφωνα με το ν. 4412/8.8.2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016).
 
 

ΑΡΘΡΟ 6-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει  μόνο εγγράφως
κατόπιν έγγραφης συναίνεσης και των δύο συμβαλλομένων.
 

ΑΡΘΡΟ 7-ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο  Προμηθευτής  δεν  δικαιούται  να  εκχωρήσει  τα  εισπρακτέα  δικαιώματά  του  που
απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την
σύμφωνη γνώμη του Αγοραστή που παρέχεται μόνο εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν  ευθύνονται  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων,  στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά
ανωτέρας βίας. 
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

(1)  Γενική ή  μερική απεργία,  που συνεπάγεται  τη διακοπή των εργασιών του
καταστήματος του αναδόχου, 

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, 
(3) Πλημμύρα 
(4) Σεισμός, 
(5) Πόλεμος. 

Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός  που  εμπίπτει  στην  προηγούμενη παράγραφο,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και
επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως
του  σχετικού  αιτήματος  του  αναδόχου,  διαφορετικά  με  την  πάροδο  άπρακτης  της
προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
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Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 9 -ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο  Προμηθευτής  και  το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  θα  προσπαθούν  να  ρυθμίζουν
καλόπιστα όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης.

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια της Τρίπολης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη,
να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε
διαιτησία,  σύμφωνα  πάντα  με  την  Ελληνική  Νομοθεσία  και  με  όσα  μεταξύ  τους
συμφωνήσουν.  Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία,  η αρμοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς  ανήκει  στα  Ελληνικά  Δικαστήρια,  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παραπάνω
παράγραφο.

 Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται  σε  τέσσερα  (4)  όμοια πρωτότυπα ίσης  αξίας  και
έλαβε το Πανεπιστήμιο τρία και η Εταιρεία ένα.
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την Εταιρεία
Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΙΑΣ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ 
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Η ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6270/04-09-2018 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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