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ΘΕΜΑ: Ανάθεση στην «HYPERSYSTEMS - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» της παροχής υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
ΑΡΧΕΙΟΝ (ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB και ΑΡΧΕΙΟΝ-XML) που είναι εγκατεστημένο στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου), για το έτος 2018.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Νόμου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
1.3 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».
1.4 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.5 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμών των μελών τους με κλήρωση».
1.6 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε με την
υποπαράγραφο ΣΤ21 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (Α’ 85).
1.7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.8 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.9 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.10 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.11 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής
Μεταρρύθμισης …».
1.12 του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.1
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1.13 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
2.1 Π1/2489/22.08.1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και Λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής των Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2.2 2024709/301/0026/1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των
δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
2.3 ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2.4 Οικ. 20871/21.3.2017 (ΥΟΔΔ 153) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2.5 Οικ. 268/29.05.2017 (Β’ 1911) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του
Υφυπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού ή
Υφυπουργού», κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
Γενικό Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους
Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου, καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή
ΣΕΕΥΜΕ».
2.6 Οικ. 84658/5382/01.12.2017 (ΑΔΑ: 6Ρ74465ΧΘΞ-ΡΑΦ) έγκρισης προανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης ποσού #4.960,00€# για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης του λογισμικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, ΑΡΧΕΙΟΝ (ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB και ΑΡΧΕΙΟΝXML), για το έτος 2018.

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.:76305/9304/ 31.10.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Συντήρησης &

4.
5.
6.

7.

Λειτουργίας Εφαρμογών, Τμήμα Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εφαρμογών, του ΥΠ.Υ.ΜΕ., με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η προσφορά της εταιρείας «HYPERSYSTEMS-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε.».
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 78306/4846/14.12.2017 (ΑΔΑΜ:17REQ002430630) πρωτογενές αίτημα της
Υπηρεσίας μας.
Την από 15.12.2017 οικονομική προσφορά της εταιρείας «HYPERSYSTEMS-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε.».
Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του παραπάνω έργου,
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση
και στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26
του ν. 4024/2011.
Το γεγονός ότι το παραπάνω έργο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής από τους
συμμετέχοντες υπαλλήλους στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

8. Την από 27.12.2017 ανακοίνωση περί πραγματοποίησης δημόσιας κλήρωσης την 29.12.2017.
9. Το από 29.12.2017 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αρίθμ. πρωτ: 951/15-12-2017 προσφορά της εταιρείας «HYPERSYSTEMS
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε» (Λασκαράτου 5, Τ.Κ. 111 41 Αθήνα, τηλ: 210-2112370, fax: 210-2112430,
Α.Φ.Μ. 095662122 και ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) και αναθέτουμε στην εν λόγω εταιρεία την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου,
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ΑΡΧΕΙΟΝ (ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB και ΑΡΧΕΙΟΝ-XML), που είναι εγκατεστημένο στο ΥΠ.Υ.ΜΕ. (κτίριο
επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 10191 Παπάγου), για το έτος 2018.
2. Αντικείμενο του έργου είναι:
(α) η συντήρηση των εφαρμογών του λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτόκολλου ΑΡΧΕΙΟΝ
(ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB και ΑΡΧΕΙΟΝ-XML) το οποίο περιλαμβάνει συνολικά είκοσι (20) ονομαστικές
άδειες χρήσης:






Κεντρικό Πρωτόκολλο (ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB, 5 άδειες)
Γραφείο Υπουργού (ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB, 2 άδειες)
Γραφείο Υφυπουργού (ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, 2 άδειες)
Πρωτόκολλο Γενικών Γραμματέων (ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB&XML, 3 άδειες)
Πρωτόκολλο Δ/νσης Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, 2
άδειες)
 Πρωτόκολλο Υπηρεσίας υποστήριξης Υποδομών Πληροφορικής Δικτύων και Ηλεκτρονικών
Συστημάτων (ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, 4 άδειες)
 Πρωτόκολλο Δ/νσης Προμηθειών, & Λειτουργικής Μέριμνας (ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, 2 άδειες) και
(β) η παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης συστήματος,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ. αριθμ. 951/15.12.2017 τεχνοοικονομική προσφορά της
εταιρείας «HYPERSYSTEMS-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί
ανυπόστατο και ισοδύναμης ισχύος τμήμα της παρούσας.
3. Η δαπάνη για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ανέρχεται στο ποσό ύψους 4.000,00 € πλέον
ΦΠΑ (#4.960,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οικονομικού έτους 2018, Ε.Φ.
39/110 και Κ.Α.Ε. 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού».
4. Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών του έργου θα γίνει σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις
στο τέλος κάθε τριμήνου, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του από την αρμόδια
τριμελή επιτροπή και αφού η «HYPERSYSTEMS - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» υποβάλλει το
τιμολόγιο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το αρθ. 200 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
5. Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και οριστικής, ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής του εν λόγω έργου, αποτελούμενη από τους:
α) Κωσταντακοπούλου Κωνσταντίνα, ως Πρόεδρο
β) Μαργαρίτη Βασιλική, ως μέλος και
γ) Νικηταΐδη Ιωάννη, ως μέλος,
με αναπληρωτές τους υπαλλήλους: Κωνσταντοπούλου Σταμάτα (αναπληρώτρια της προέδρου),
Λιακοπούλου Μάρθα και Καστρίτσης Παναγιώτης ως μέλη.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας κάποιου εκ των παραπάνω μελών, η αναπλήρωση γίνεται με
φροντίδα του προέδρου, χωρίς άλλη απόφαση και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Π1
– 2489/95 (ΦΕΚ 764/Β’/95) απόφασης του Υπουργού Εμπορίου, με την οποία παρέχονται οδηγίες
για την παραλαβή. Για την έγκαιρη κλήτευση των αναπληρωματικών, τα τακτικά μέλη πρέπει να
ενημερώνουν εγκαίρως τον πρόεδρο, για τυχόν απουσία ή κώλυμά τους.
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Τα παραπάνω μέλη των επιτροπών προέκυψαν μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τα
αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση και στην υπ’
αριθμ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011.
6. Κατά την εξόφληση, παρακρατείται από τον Ανάδοχο ο νόμιμος φόρος εισοδήματος 8%, σύμφωνα
με το αρθρ. 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Επίσης, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις ύψους 0,06% επί του καθαρού συμβατικού τιμήματος,
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου
3% και εισφορά υπέρ ΟΓΑ, με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με το νόμο 4013/2011
(Α’ 204), όπως ισχύει.
7. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να διακόψει, με
έγγραφη ειδοποίηση ενός μηνός, αζημίως για το Δημόσιο την εκτέλεση του έργου, εάν προβεί στην
ανάπτυξη και λειτουργία νέου κεντρικού πρωτοκόλλου που θα καλύπτει όλες τις Υπηρεσίες του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.
8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει άμεσα στην Υπηρεσία μας, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη
εκπροσώπησή του.
9. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Αναδόχου ή αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής της
απόφασης, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, από την κείμενη νομοθεσία, κυρώσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΕΝΗ ΤΑΠΟΥΣΑΝΗ

Συνημμένα
Η υπ. αριθμ. πρωτ.: 951/15-12-2017 οικονομοτεχνική
προσφορά της εταιρείας
HYPERSYSTEMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Ανάδοχος εταιρεία:
HYPERSYSTEMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Λασκαράτου 5 Τ.Κ. 111 41 Αθήνα
τηλ: 210-2112370 fax: 210-2112430
2. Μέλη επιτροπής παραλαβής:
- Κωσταντακοπούλου Κωνσταντίνα, Πρόεδρος
- Μαργαρίτη Βασιλική,
- Νικηταΐδης Ιωάννης,
- Κωνσταντοπούλου Σταμάτα,
- Λιακοπούλου Μάρθα,
- Καστρίτσης Παναγιώτης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ.Υ.ΜΕ:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
3.Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και
Ηλεκτρονικών Συστημάτων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1- Χρον. Αρχείο
2- Τμήμα Α
3- Λ. Νικολές
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