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Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Τηλέφωνο: 2710372111 , Fax: 2710 372108 

Πληροφορίες:   Τσώκου Βασιλική 

e-mail: vtsokou@uop.gr.  

 

 

 

         

  

                   

 Τρίπολη: 14/03/2017 

 Αρ. πρωτ.: 1337 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

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

Α. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που εδρεύει στην Τρίπολη, επί της 

οδού Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, με Α.Φ.Μ 099727226, Δ.Ο.Υ Τρίπολης, νόμιμα 

εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικής Διαχείρισης & Νέων 

Τεχνολογιών Αν. Καθηγητή Νικήτα-Σπύρο Κ. Κουτσούκη (δυνάμει του 4186/27-12-2016 

ΦΕΚ/τ.Β.) και το οποίο θα αποκαλείται στη συνέχεια της σύμβασης αυτής 

«ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», και 

Β. Του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧ. ΔΟΥΜΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ (ΑΦΜ: 145023903, Δ.Ο.Υ. 

Κοζάνης), κατοίκου Κοζάνης, οδός Φιλιππουπόλεως 1, και αποκαλούμενος στη 

συνέχεια του παρόντος "ΠΩΛΗΤΗΣ", ο οποίος παρέδωσε και εγκατέστησε πρόγραμμα 

Μισθοδοσίας στην Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου  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. 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 
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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.   Tην υπ’ αριθμ. 4/22-11-2016 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΠΨΡ469Β7Δ-

ΞΧ9) περί σύναψη σύμβασης συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης Λογισμικού 

Προγράμματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης & 

Προγραμματισμού του Ιδρύματος με τον κ. Αντώνιο Μιχ. Δούμα-

Προγραμματιστή.  

7.   Tην υπ’ αριθμ. 6/28-02-2017 Απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: 6ΛΨ0469Β7Δ-

ΒΒΕ) περί σύναψη σύμβασης συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης Λογισμικού 

Προγράμματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης & 

Προγραμματισμού του Ιδρύματος με τον κ. Αντώνιο Μιχ. Δούμα-

Προγραμματιστή.(A εξάμηνο του 2018) 

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

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

9.   Tην με αριθμ. Πρωτ. 1008/24-02-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

(ΑΔΑ:ΩΑΑΟ469Β7Δ-ΦΟΔ) που καταχωρήθηκε με α/α 83/24-02-2017 στο 

βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών του οικονομικού Έτους 2017 συνολικού 

ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα δύο ευρώ  (2.232,00€). 

συμφωνήσαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν: 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σύμφωνα και κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από 

τους συμβαλλόμενους, αναθέτει στον δεύτερο, τη συντήρηση του ανωτέρω 

Προγράμματος και αυτός αναλαμβάνει τη προκειμένη παροχή με τους πιο κάτω όρους: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του 

Λογισμικού Προγράμματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης & 

Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (CPV: 72261000-2 Υπηρεσίες 

Υποστήριξης Λογισμικού). 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται και ορίζεται από την 14/03/ 2017 

μέχρι την 30/06/2018. 

ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 

(2.700,00€) ήτοι τριών χιλιάδων τρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (3.348,00 €), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη βαραίνει τον Τακτικό 

Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΚΑΕ:0412 «Αμοιβές τεχνικών που 

εκτελούν ειδικές Υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία»).  

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

στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Το ανωτέρω πρόγραμμα καλύπτεται από την εγγύηση καλής λειτουργίας και την 

δωρεάν διόρθωση κάθε εφαρμογής, που θα παρουσιάσει απόκλιση από τις 

συμφωνηθείσες προδιαγραφές και τροποποιήσεις που θα προκύψουν από τυχόν 

εγκατάσταση νέων versions της Turbo Pascal (γλώσσας που είναι γραμμένη η 

συγκεκριμένη εφαρμογή) θα καλύπτονται από την συντήρηση. 

Η υποχρέωση του ΠΩΛΗΤΗ για συντήρηση εφαρμογών περιορίζεται μόνο για τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή και όχι για τυχόν λογισμικό άλλων κατασκευαστών που θα 

συνυπάρχουν στον Η/Υ της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Εφόσον προκύπτουν βελτιώσεις στις εφαρμογές ή τροποποιήσεις, οι λύσεις  αυτές θα 

ενσωματώνονται στις υπάρχουσες εφαρμογές. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα παραδίδει τις 

βελτιωμένες αυτές εφαρμογές στον υπεύθυνο Μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου προς τον οποίο θα υπάρχει υποστήριξη και συμπαράσταση για την 

εγκατάσταση των ανωτέρω εφαρμογών, αν αυτό πραγματοποιείται από τον τελευταίο. 

Όπου απαιτείται και εφόσον δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθούν οι εφαρμογές από 

τον υπεύθυνο Μισθοδοσίας, η εγκατάσταση των προγραμμάτων θα γίνεται με ευθύνη 

του Πωλητή. 

Ο χρόνος που απαιτείται για τυχόν τροποποιήσεις ή βελτιώσεις είναι μεταξύ δύο έως 

πέντε ημερών (από την ημέρα αναγγελίας μέχρι την εγκατάσταση), 

Το πρόγραμμα Μισθοδοσίας τροποποιήθηκε και αναπτύχθηκε, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για χρήση και κάλυψη των αναγκών 

του ΑΓΟΡΑΣΤΗ.  

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ αποκτά διαρκές δικαίωμα χρήσης των εφαρμογών που του έχουν 

παραδοθεί για δική του χρήση σε οποιαδήποτε υπολογιστικά συστήματα. 
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Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δικαιούται να αναπαράγει τα προγράμματα για 

αποκλειστικά δική του χρήση, σε όσα αντίτυπα είναι αναγκαίο, για να τα χρησιμοποιεί 

αποκλειστικά στον εξοπλισμό του ή για σκοπούς backup. 

Ο Πωλητής είναι και παραμένει αποκλειστικός κύριος κάθε μέρους του Software. Όλα 

τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και απορρήτου των προϊόντων Λογισμικού, 

είναι και παραμένουν αποκλειστική κυριότητα του Πωλητή. 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  δεν μπορεί να πωλήσει ή να εκχωρήσει, να 

μεταβιβάσει, να δημοσιεύσει, να μεταδώσει ή να διαθέσει με οιονδήποτε τρόπο 

οποιοδήποτε προϊόν του Λογισμικού ή αντίγραφά του σε τρίτους, εκτός εάν έχει την 

έγγραφη συγκατάθεση του Πωλητή. 

 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. Πρύτανη  

Οικονομικής Διαχείρισης &  

Νέων Τεχνολογιών  

 

 

Αν. Καθηγητής Νικήτας-Σπύρος Κ. Κουτσούκης 

Ο Πωλητής 

  

  

 

 

 

     Αντώνιος Μιχ. Δούμα 
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Η ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 9266/01-11-2016  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Η ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 807/15-02-2017   ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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