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Θέμα:  «Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση των αποτελεσμάτων 

της υπ’ αριθμ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1068866 ΕΞ2017/05-05-2017 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού 

διαγωνισμού για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε 

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε».  

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις 

α) του άρθρου 52 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν.4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις 

για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

περί αλλαγής των συντελεστών του ΦΠΑ από 23% σε 24%.  

β) του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

γ) του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

δ) του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

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

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.  

ε)  του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167) περί παρακράτησης φόρου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς 

και τις διατάξεις των ΠΟΛ. 1120/2014 και ΠΟΛ 1007/2017. 

στ) του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Μέτρα εφαρμογής νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107) και 

ειδικότερα της Παραγράφου Ζ, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 

2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
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ζ) του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

η) την Υ.Α. 57654/2017 (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

θ) τις διατάξεις του Ν.4155/13 (Φ.Ε.Κ. 120/Α’/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

ι) την Y.A. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

ια) του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

ιβ) του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει. 

ιγ) του Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

ιδ) του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

ιε) του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως 

ισχύει. 

ιστ) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ιζ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 4389/2016. 

ιη) τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 

ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

ιθ) του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

κ) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,  

κα) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 

τους με κλήρωση», 

κβ) του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 

και άλλες διατάξεις»,  

κγ) του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
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κδ) του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του 

Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’», καθώς και 

της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

«Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες»,  

κε) του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

κστ) του άρθρου 21 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18), «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση  των διαδικασιών ΕΣΠΑ», 

κζ) του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020 κ.λπ.», 

2. Την αριθ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25-9-2013 (Β' 2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 

όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016. 

3. Την υπ’ αρ. 11389/1993 (Β’ 185) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

4. Την υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α.1172299 ΕΞ 2016/29-11-2016 (Β’ 3852) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 

«Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας 

έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της». 

5. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 

Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις 

του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016. 

6. Tην υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 3521) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

81986/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του 

ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων και συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων». 

7. Tην υπ’ αρ. 517,993/24-6-2016 (ΑΔΑ 6Β1Μ4653O7-ΣΩΦ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» περί ένταξης της Πράξης «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε 

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε» με Κωδικό ΟΠΣ 5000453 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,  

8. Tην με ημερομηνία 29/03/2017 (ΑΔΑ ΩΧΣΣ465ΧΙ8-579) ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 517,993/24-6-2016 (ΑΔΑ 

6Β1Μ4653O7-ΣΩΦ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» περί ένταξης 

της Πράξης «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 

υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε» με Κωδικό ΟΠΣ 5000453 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,  
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9. Tην υπ. Αριθμ. Πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 (Φ.Ε.Κ. Β’ 968/22-03-2017) Απόφαση του Οργανισμού της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).    

10. Tην ΣΑΕ - 451/1 με την οποία εντάχθηκε το Έργο «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ.»» στο ΠΔΕ 2016, με κωδικό αριθμό 

2016ΣΕ451100005000453, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 110907/21-10-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: Ψ6ΑΨ4653Ο7-ΣΣΡ).  

11. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Δ.Σ.Σ. Γ 1033358 ΕΞ 2017/07-03-2017 έγγραφο του Τμήματος Γ’ Διοίκησης και Συντονισμού 

έτων της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, μετά το με αρ. πρωτ. 564/21-02-2017 έγγραφο προέγκρισης του σχεδίου 

διακήρυξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», 

12. Tην ανάρτηση του σχεδίου διακήρυξης σε διαβούλευση στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr για το διάστημα 

05/04/2016 – 11/04/2016.  

13. Tις αρχικές τεχνικές προδιαγραφές που απέστειλε η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνης στην Δ/νση Στρατηγικού 

Σχεδιασμού με το από 15/07/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

14. Tις οριστικοποιημένες, σε συνεργασία με την διαχειριστική αρχή, τεχνικές προδιαγραφές που απέστειλε η Δ/νση 

Στρατηγικού Σχεδιασμού στην Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού & Κτιριακών Υποδομών με το από 10/02/2017 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

15. Tις άμεσες ανάγκες του Υπ. Οικονομικών και ειδικά της Α.Α.Δ.Ε. για την παροχή  υπηρεσιών 

ανάπτυξης/προσαρμογής/επικαιροποίησης λογισμικού εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων που λειτουργούν 

υπό την εποπτεία της. 

16. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α.Τ.Δ. Α 1093466 ΕΞ 2017 / 20-06-2017 απόφαση «Σύστασης και συγκρότησης επιτροπών α) 

διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών και β) αξιολόγησης προσφυγών του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού 

διαγωνισμού για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε 

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.» (ΑΔΑ: 6ΡΥΞΗ-3ΥΗ). 

17. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1068866 ΕΞ2017/05-05-2017 Διακήρυξη του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού 

διαγωνισμού για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε 

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑΜ: 

17PROC006212706).  

18. Το από 12-09-2017 με αρ. πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ 1133632 ΕΙ 2017/13-09-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

και τεχνικής αξιολόγησης, της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού.   

19. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1135613 ΕΞ 2017/14-09-2017 Απόφαση έγκρισης του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης (ΑΔΑ: Ω7ΣΙ46ΜΠ3Ζ-0ΩΓ).   

20. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1137407 ΕΞ 2017/19-09-2017 Πρόσκληση αποσφράγισης οικονομικών 

προσφορών.  

21. Το από 21/09/2017 με αριθμ. Πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ 1139011 ΕΙ 2017/21-09-2017 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικής 

προσφοράς και Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου, της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του 

διαγωνισμού.  

22. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1140819 ΕΞ 2017/22-09-2017 Απόφαση έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης 

οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (ΑΔΑ: ΩΘΝΝ46ΜΠ3Ζ-ΖΑΝ).  

http://www.gsis.gr/
ΑΔΑ: Ω35746ΜΠ3Ζ-Ψ14



Σελίδα 5 από 10 
 

23. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1141785 ΕΞ 2017/26-09-2017 Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

24. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1152445 ΕΞ 2017/13-10-2017 Πρόσκληση Αποσφράγισης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης.  

25. Το από 17/10/2017 με αριθμ. Πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ 1154493 ΕΙ 2017/17-10-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης σύμφωνα με το οποίο,  

 Η επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Εφαρμογή 

απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα 

πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.» συνήλθε σε πλήρη απαρτία στην Αθήνα στις 16/10/2017, κατόπιν 

προσκλήσεως του Προέδρου και προχώρησε στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού υποφακέλου με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1152445 ΕΞ 2017/13-10-2017 

Πρόσκληση Αποσφράγισης.  

 Μετά την αποσφράγιση του ηλεκτρονικού υποφακέλου, ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν 

στον έλεγχο του περιεχομένου του φυσικού φακέλου δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφηκαν κατά φύλλο, 

και συγκρίθηκαν με αυτά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και με τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.8.2 της προκήρυξης.  

 Η επιτροπή διέκοψε την εργασία της στις 15.00 της 16/10/2017 και συνέχισε τη συνεδρίαση την επόμενη, στις 

17/10/2017 και ώρα 09.00, σε πλήρη απαρτία με το ίδιο θέμα. Μετά την ολοκλήρωση της σύγκρισης του 

φυσικού φακέλου δικαιολογητικών με αυτά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι 

υπήρχε απόλυτη ταύτιση μεταξύ τους και ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της προκήρυξης.  

 Με βάση τα ανωτέρω, η επιτροπή εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάδειξη της ένωσης εταιρειών INTRASOFT 

INTERNATIONAL SA και UNISYSTEMS Α.Ε. ως αναδόχου του έργου.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Εγκρίνουμε την ομόφωνη γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ. 

ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1068866 ΕΞ2017/05-05-2017 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για τη 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή εκφράστηκε στο σκεπτικό του από 

17/10/2017 με αριθμ. Πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ 1154493 ΕΙ 2017/17-10-2017 πρακτικού για τον έλεγχο των 
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δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξης αναδόχου την ένωση των εταιρειών INTRASOFT INTERNATIONAL SA και 

UNISYSTEMS Α.Ε. και  

προβαίνουμε στην κατακύρωση του ανωτέρω διαγωνισμού για το έργο «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών 

αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.», στην άνω 

ένωση εταιρειών INTRASOFT INTERNATIONAL SA και UNISYSTEMS Α.Ε. ως ακολούθως:  

Είδος Διάρκεια Προμηθευτής 
Συνολική τιμή 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Συνολική τιμή              

(με Φ.Π.Α.) 

Παροχή 

υπηρεσιών 

πληροφορικής   

Τριάντα έξι 

(36) μήνες 

από την 

ημερομηνία 

υπογραφής 

της Σύμβασης  

Ένωση Εταιρειών: INTRASOFT 

INTERNATIONAL SA και UNISYSTEMS A.E.  

3.420.000,00 € 4.240.800,00 € 

 

Προϋπολογισμός- Κρατήσεις 

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ 

(3.420.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ ή τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (4.240.800,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ( 820.800,00 €), και χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

2014 – 2020, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 110907/21.10.16 (ΑΔΑ Ψ6ΑΨ4653Ο7-ΣΣΡ).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ο φόρος εισοδήματος ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Παρακολούθηση Εκτέλεσης της Σύμβασης Και Παραλαβή Υπηρεσιών   

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. η οποία και θα εισηγείται  στην Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & 

Κτιριακών Υποδομών για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης 

και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 

ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας 

της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

ΑΔΑ: Ω35746ΜΠ3Ζ-Ψ14



Σελίδα 7 από 10 
 

Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών δύναται να ζητηθεί από τον ανάδοχο να τηρείται 

ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 

απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την 

εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης ή τον προϊστάμενο της 

αρμόδιας υπηρεσίας εφόσον δεν έχει ορισθεί επόπτης που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την 

τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν 

στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 

οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και 

τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας 

της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της Διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 

του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

Πληρωμή αναδόχου / Δικαιολογητικά πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά το πέρας κάθε εξαμήνου, ήτοι κατά τον 7ο, 13ο, 19ο, 25ο 31ο 

και 37ο  μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των κατά το 

προηγούμενο εξάμηνο παρασχεθεισών υπηρεσιών.  
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος καλείται να καταθέσει στην Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & 

Κτιριακών Υποδομών εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, ήτοι 171.000,00 €.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. της Διακήρυξης στοιχεία και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το 

περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει.  

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης  επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του Έργου, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της Σύμβασης παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 

Ο  Ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία των τμημάτων των εφαρμογών που αναλαμβάνει να επικαιροποιήσει ή 

να αναπτύξει, για χρονική περίοδο τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ένταξή τους σε παραγωγική λειτουργία. 

Για τις ανάγκες της εγγύησης καλής λειτουργίας, ως ημερομηνία ένταξης σε παραγωγική λειτουργία νοείται η 

ημερομηνία οριστικής παραλαβής. 

Η ευθύνη του Αναδόχου αφορά όχι μόνο στο λογισμικό των εφαρμογών που θα επικαιροποιήσει ή θα υλοποιήσει 

αλλά και στη διόρθωση των σφαλμάτων λογισμικού που τυχόν θα προκύψουν στα Πληροφοριακά Συστήματα, μετά 

την ενσωμάτωση των διαφοροποιημένων ή των νέων εφαρμογών σε αυτά. 
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Για την καλή λειτουργία των εφαρμογών κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας (άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016), ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση, πριν από την αποδέσμευση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης, που θα αντιπροσωπεύει το 1,5% της συμβατικής αξίας των οριστικά παρεληφθεισών υπηρεσιών και θα 

έχει χρόνο ισχύος ίσο με το χρόνο της εγγύησης. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα αφορά στις οριστικά παραληφθείσες υπηρεσίες κάθε προηγούμενου εξαμήνου και 

θα κατατίθεται μετά το πέρας του εξαμήνου, ήτοι κατά τον 7ο, 13ο, 19ο, 25ο 31ο και 37ο  μήνα από την υπογραφή 

της σύμβασης και πριν από τη σταδιακή αποδέσμευση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Σε κάθε περίπτωση, η εγγύηση καλής λειτουργίας αποδεσμεύεται μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος  στο οποίο 

αφορά.  

Υπογραφή σύμβασης 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της παρούσας απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 

παράγραφο 4.1 της διακήρυξης, επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της παραγράφου 2.2.8.2 της 

διακήρυξης καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος τη σύμβαση (εφόσον υφίσταται αλλαγή). 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

του.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1068866 ΕΞ2017/05-05-2017 Διακήρυξης, η από 

28/06/2017 Προσφορά του Αναδόχου και όλες οι περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.  

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΙΣΙΛΗΣ  

 
 
 

Συνημμένα 
Πρακτικά 12/09/2017, 21/09/2017 και 17/10/2017 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.  
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2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού  

3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)  

5. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών 

6. Επιτροπή ενστάσεων διαγωνισμού  

7. Ένωση εταιρειών INTRASOFT INTERNATIONAL SA και UNISYSTEMS Α.Ε. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Γραφείο Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. 
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