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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  

Α.Φ.Μ.: 099727226  Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ   

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Τρίπολη 01/07/2016 

Αρ. πρωτ.: 4471 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 2710/372107 

Fax: 2710 / 372108 

Πληροφορίες : Τσώκου Βασιλική, Ασπρούδη 

Παρασκευή 

e-mail: vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.gr 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

Στη Τρίπολη σήμερα 01/07/2016 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 Αναπληρωτή Πρύτανη Αν. Καθηγητή Γεώργιο Λέπουρα, δυνάμει 

(δυνάμει ΦΕΚ 315 /τ.Β΄/09-03-2015) και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της 

σύμβασης αυτής «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ» 

 

2. ο κ. Λαγούδης Διονύσιος του Κων/νου, Τεχνικός Η/Υ - Υπηρεσίες Διαδικτύου, Γαϊτάνι 

Ζακύνθου, 29100 Ζάκυνθος με Α.Φ.Μ. 136397386, δημιουργός της Ιστοσελίδας με το 

διακριτικό τίτλο www.docman.gr η οποία θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείμενο 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την ανάγκη πρόσβασης των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε 

κωδικοποιημένες βιβλιοθήκες Νομοθεσίας Δημοσίων Δαπανών – Εγκυκλίων - 

Νομολογίας μέσω διαδικτύου, σε θέματα αρμοδιοτήτων τους.  
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 Την από 27-05-2016 προσφορά της εταιρείας «DOCMAN» 

 Την υπ’ αριθμ. 10/07.06.2016 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 7Ψ14469Β7Δ-37Μ) περί έγκρισης ετήσιας συνδρομής του 

Ιδρύματος στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη νομοθεσίας δημοσίων δαπανών με την 

επωνυμία «DOCMAN» (CPV:79980000-7 Υπηρεσίες Συνδρομών) για ένα έτος με 

συνολικό τίμημα που ανέρχεται στο ποσό των 1.620,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% με 

δυνατότητα ανανέωσης. 

 Την από 4312/27.06.2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑΕ 0899 

 Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

 Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» 

(ΦΕΚ/Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του 

ν.3871/2010(ΦΕΚ/Α.141) 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου» και του Π.Δ 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί του συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 

όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ τη Επιτροπής και την οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 

2005. 

 

Παρέχεται στο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» το δικαίωμα απεριόριστης πρόσβασης και χρήσης της 

ιστοσελίδας www.docman.gr και των περιεχομένων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε 

αυτή, όλων των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων καθορίζονται ως ακολούθως: 

Άρθρο 2 

Όροι παροχής υπηρεσιών και χρήσης 

Α. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας  

 

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.docman.gr, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της 

και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου.  
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Β. Υποχρεώσεις της Ιστοσελίδας www.docman.gr 

 

Η βιβλιοθήκη Νομοθεσίας Δημοσίων Δαπανών είναι μία εξειδικευμένη βάση δεδομένων με 

προσανατολισμό στο κανονιστικό πλαίσιο, εγκύκλιοι και νομολογία Δημοσίων Δαπανών και 

στο κανονιστικό πλαίσιο –εγκυκλίων φορολογικής νομοθεσίας και Δημοσίων Εσόδων. Πέρα 

από την εξειδίκευση στα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και της νομοθεσίας δημοσίων 

δαπανών, περιέχει θέματα όπως οι δημόσιες συμβάσεις, ο κώδικας Διοικητικής διαδικασίας, ο 

Υπαλληλικός κώδικας, τα οδοιπορικά έξοδα, το ενιαίο μισθολόγιο ,το δημόσιο λογιστικό, το 

λογιστικό ΝΠΔΔ κ.λ.π. σε μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων τα οποία περιέχουν πληθώρα 

συσχετίσεων σε μορφή ενεργών συνδέσμων. Η βιβλιοθήκη του εμπλουτίζεται συνεχώς και 

περιλαμβάνει πλήρες αρχείο Νόμων των τελευταίων 30 ετών και σημαντικό αριθμό 

επιλεγμένων νομοθετημάτων των προηγουμένων ετών .  

Οι Χρήστες στους οποίους απευθύνεται κατά κύριο λόγο είναι οι υπάλληλοι των Δ/νσεων 

Διοικητικού, Οικονομικού, τεχνικών υπηρεσιών και δευτερευόντως οι υπάλληλοι όλων των 

υπολοίπων υπηρεσιών όταν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους χρειάζονται 

κωδικοποιημένες κανονιστικές διατάξεις. 

 Το www.docman.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει αδιάλειπτη πρόσβαση στη 

βάση δεδομένων του. 

 υποχρεούνται να ερευνά, να συλλέγει, επεξεργάζεται και ταξινομεί τις αλλαγές που 

επέρχονται στο κανονιστικό πλαίσιο. 

 Τέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συλλέγει, επεξεργάζεται-ταξινομεί εγκυκλίους 

γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ και πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν το 

αντικείμενό του. Σε κάθε περίπτωσή ο χρήστης είναι ο ίδιος και μόνο υπεύθυνος για την 

αξιολόγηση, αξιοποίηση των πληροφοριών που του παρέχονται. 

 

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.docman.gr για την διασταύρωση της πληροφορίας αυτής, από τα 

πρωτότυπα κείμενα.  
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Γ. Περιορισμός ευθύνης της ιστοσελίδας www.docman.gr. 

Η Ιστοσελίδα www.docman.gr εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα 

περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος . 

Το www.docman.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 ορίζεται σε ένα (1) έτος και άρχεται από την υπογραφή 

της 01-07-2016 και λήγει στις 30/06/2017, με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν έγκαιρης 

ειδοποίησής της εταιρείας και μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων. 

 

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 

Το κόστος της συνδρομής για ένα (1) έτος συνομολογείται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων 

είκοσι ευρώ (1.620,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 2.008,80 με ΦΠΑ 24%). 

Αναλυτικά: Το ποσό των 810,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ αφορά το οικονομικό έτος 2016. 

Το υπόλοιπο ποσό των 810,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ αφορά το οικονομικό έτος 2017. 

 

Άρθρο 6 

Τρόπος καταβολής ποσού  

 

Η αμοιβή καταβάλλεται σε εύλογο χρονικό διάστημα σε δύο ισόποσες δόσεις, μετά την έκδοση 

του τιμολογίου ως ακολούθως:  

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

δικαιολογητικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
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αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007 και την υπ΄ αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 

απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. 

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 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 το www.docman.gr διαβάστηκε και υπογράφτηκε από τους δύο συμβαλλόμενους, οι 

οποίοι συμφωνούν συνομολογούν και συναποδέχονται τα παραπάνω. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

        

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου   

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 

Οικονομικής Διαχείρισης και Νέων 

Τεχνολογιών 

 

Αν. Καθηγητής Γεώργιος Λέπουρας 

 

Για την εταιρεία 

 

 

 

 

Λαγούδης Διονύσιος του Κων/νου 
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