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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710372111 , Fax: 2710 372108 

Πληροφορίες:   Τσώκου Βασιλική 

Καλογεροπούλου Θεοδώρα  

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

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Τρίπολη: 14/03/2017 

Αρ. πρωτ.: 1340 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

  

Στην Τρίπολη, σήμερα 14/03/2017, ημέρα Τρίτη μεταξύ των κάτωθι 

συμβαλλομένων: 

 

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 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 

Οικονομικής Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών Αν. Καθηγητής Νικήτα-Σπύρο Κ. 

Κουτσούκη (δυνάμει του 4186/27-12-2016 ΦΕΚ/τ.Β.) και το οποίο θα αποκαλείται 

στη συνέχεια της σύμβασης αυτής  «ΠΕΛΑΤΗΣ»,  και  

 

Β. Της Εταιρείας «CARDISOFT Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού 

Μηχανογραφικών Συστημάτων Πληροφορικής» (με δ.τ. CARDISOFT S.A.), με 

έδρα την Θεσσαλονίκη, Αντώνη Τρίτση 21 - Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57 001, 

(τηλ. επικ. 2310-804880) με Α.Φ.Μ. 095647432 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης) και 

εκπροσωπούμενης νομίμως από τον κ. Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο, 

Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας (σύμφωνα με το υπ. αριθ. 189858.269120 

Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης  ΓΕΜΗ και το από 15/12/2015 Πρακτικό 

της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με 

ΚΑΚ 525991 στις 07/01/2016), αποκαλούμενης στη συνέχεια της παρούσας 

"ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ"  

  

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι: 

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

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
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2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, 

ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) 

«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

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. 15/13.12.2016 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 

Ω0ΗΥ469Β7Δ-Ω6Ξ) περί Έγκρισης δαπάνης για τη σύναψη σύμβασης 

υποστήριξης των εφαρμογών διαχείρισης Γραμματειών των 

Τμημάτων του Ιδρύματος με την "Cardisoft" Ανώνυμη Εταιρεία 

Παραγωγής Λογισμικού για το έτος 2017. 

7. Την υπ’ αριθμ. 3/28-02-2017 Απόφαση της Συγκλήτου 

(ΑΔΑ:6294469Β7Δ-6ΥΝ) Έγκριση Δαπάνης για το Α’ Εξάμηνο του 2018 

(01/01/2018-30/06/2018)  για σύναψη Σύμβασης με την Cardisoft 

Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού για την οικονομική 

κάλυψη του ενιαίου Συμβολαίου Υποστήριξης εφαρμογών 

Διαχείρισης Γραμματειών για το σύνολο των εννέα (9) Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

8. Την υπ. Αριθμ. 873/20-02-2017 Προέγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης για 

το έτος  2018 ( Α’ εξάμηνο του 2018). (ΑΔΑ: 67PT469B7Δ-K6E). 

9. Την με αριθμ. Πρωτ. 1004/24-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΩΕΛ2469Β7Δ-ΠΤΞ) που καταχωρήθηκε με α/α 79/24-02-2017 στο 

βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών του οικονομικού Έτους 2017 

συνολικού ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ. 

(7.812,00€). 
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συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν αποδεκτά όσα ακολουθούν: 

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αποφάσισε τη σύναψη Σύμβασης  

υποστήριξης και  συντήρησης των εφαρμογών Διαχείρισης Γραμματειών 

(Standard support 2017 – Συμβόλαιο συντήρησης και υποστήριξης) για το σύνολο 

των εννέα (9) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την εταιρεία 

Cardisoft, Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού η οποία είναι με το υπ. 

αριθμ 9594/07-11-2016 έγγραφό της, η κατασκευάστρια εταιρεία και ως εκ τούτου 

ο μοναδικός πάροχος της συντήρησης και ενημέρωσης της εν λόγω εφαρμογής 

στην Ελλάδα. (CPV: 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης Λογισμικού) και αυτός 

αναλαμβάνει τη προκειμένη παροχή με τους πιο κάτω όρους: 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται και ορίζεται με ημερομηνία 

έναρξης 14/03/2017 και ημερομηνία λήξης 30/06/2018. 

  

ΔΑΠΑΝΗ –ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων 

δεκα οκτώ ευρώ (11.718,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 

9.450,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Η τιμολόγηση θα γίνει σε πέντε δόσεις του συνολικού ποσού της Σύμβασης 

και συγκεκριμένα: 

 Σε τρείς δόσεις για το οικονομικό έτος 2017  

 Σε δύο δόσεις για το οικονομικό έτος 2018 με τελική τιμολόγηση στις 

30/06/2018.  

Η πληρωμή των ανωτέρω τιμολογίων θα υλοποιηθεί με την προσκόμιση των 

νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με 

χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του Συντηρητή, με βάση τα 

τιμολόγιά του και ύστερα από  έλεγχο αυτών από  την αρμόδια Υπηρεσία του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε 

Ευρώ (€).  

Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου ΚΑΕ 0426. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά 

στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την υποστήριξη και  συντήρηση 

των εφαρμογών Διαχείρισης Γραμματειών (Standard support 2017 – Συμβόλαιο 
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συντήρησης και υποστήριξης) για το σύνολο των εννέα (9) Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Ο Συντηρητής αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση χωρίς επιπλέον οικονομική 

επιβάρυνση: 

α) Εκπαιδευτικών σεμιναρίων (3 ημέρες) και  

β)Υλοποίησης πρόσθετων υπηρεσιών (3 ημέρες) όπως π.χ. δημιουργία 

νέου προγράμματος σπουδών, νέων στατιστικών αναφορών, εργασίες στα 

δεδομένα, νέα χαρακτηριστικά, κτλ 

  

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Και οι δύο συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς καταβολή 

οποιασδήποτε αποζημίωσης να καταγγείλουν οποτεδήποτε τη σύμβαση, εάν το 

άλλο μέρος, παρά την έγγραφη ειδοποίηση, δεν προβαίνει στην εκπλήρωση των 

από την παρούσα σύμβαση προκυπτουσών υποχρεώσεων του. 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αποκλείεται η από την Εταιρεία σε τρίτον εκχώρηση των από την παρούσα 

σύμβαση προκυπτόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της. 

Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά κάθε προηγούμενη προφορική ή έγγραφη 

συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Κάθε τροποποίηση όρων της παρούσας 

θα γίνεται μόνο εγγράφως. 

Η ισχύς της παρούσας σύμβασης θα αναστέλλεται σε περίπτωση κηρύξεως 

πολέμου, εχθροπραξιών γενικώς με εξωτερικούς εχθρούς ή εμφυλίων ταραχών, 

νόμιμης απεργίας του προσωπικού της εταιρείας ή για λόγους ανωτέρας βίας. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των 

διαφορών που τυχόν θα προκύψουν από την παρούσα σύμβαση, αποκλειστικά, 

τα Δικαστήρια της Τρίπολης. 

Όλοι οι όροι του παρόντος, συμφωνούνται και ορίζονται απολύτως ουσιώδεις και 

καθοριστικοί για την διατήρηση σε ισχύ της προκείμενης σύμβασης. Η μη 

άσκηση ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων, μία ή και περισσότερες φορές, δεν 

θα σημαίνει ούτε αποδυνάμωση των δικαιωμάτων αυτών ούτε βεβαίως 

παραίτηση από αυτά. Κάθε παράβαση όρων του παρόντος θα δίνει το δικαίωμα 

στο αντισυμβαλλόμενο μέρος να καταγγείλει την σύμβαση. 
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Η παρούσα σύμβαση βεβαιώνεται και υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα 

ίσης αξίας από τους δύο συμβαλλομένους.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ο Αν. Πρύτανης  

Οικονομικής Διαχείρισης & Νέων Τεχνολογιών  

 

Αν. Καθηγητής  

Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης 

 

Για την Εταιρεία 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος –Πρόεδρος 

και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 9976/18-11-2016 προσφορά της εταιρείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.  Το υπ. αριθμ. 9594/07-11-2016 περί «Μοναδικότητας Παρόχου» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 841/16-02-2017 προσφορά της εταιρείας.  
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