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Παπάγου, 20 Μαΐου 2016

Αριθμ. Πρωτ. 34321/2740

Αναστάσεως & Τσιγάντε
101 91 - Παπάγου
Γ. Λουβερδής
213 - 130.8349
213 - 130.8392
giorgos.louverdis@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ: Οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου: «Σύστημα παραγωγής, διαχείρισης
και ελέγχου καρτών ψηφιακού ταχογράφου», κατά το τέταρτο εξάμηνο (1-3-2015 έως 3008-2015) της παραγωγικής λειτουργίας του με επιβολή ρήτρας καθυστέρησης (Σύμβαση
από 29-08-2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-12-1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση
και Ευθύνη», την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» και τα άρθρα 45 και 50 του ν. 3943/2011
«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» και ισχύει σήμερα.
1.3 του π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές
συναλλαγές».
1.4 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
1.5 του π.δ. 60/ 2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Νοεμβρίου 2005», σε συνδυασμό με το ν. 1455/2013.
1.6 του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει
συμπληρωματικά στο π.δ. 60/2007 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο ν. 4155/2013.
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1.7 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.8 του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/A) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων…»,
όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 63 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ51/Α).
1.9 του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.10 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.11 του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης», του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ/Α/226)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
1.12 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».
1.13 Του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α ) « Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
1.14 του άρθρου 9 της παρ. 4β του ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και
άλλες διατάξεις».
1.15 της υποπαραγράφου Γ1: «Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο», της
παραγράφου Γ, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α).
1.16 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.17 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.18 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
1.19 του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων……».
1.20 του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

Π1/2489/22.08.1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/8-4-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/Β) του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
Οικ. 40898/5356/14-08-2013 (ΦΕΚ 2246/Β) κ.υ.α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Αναδιάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β) του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων».
Οικ. 26398/28-4-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
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2.7

Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός
Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Οικ. 33497/456/29-05-2015 (ΦΕΚ 1008/Β) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στους: Γενική Γραμματέα επί θεμάτων Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β του π.δ. 109/2014, Γενικό
Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους
Τμημάτων του π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».
και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

1.

Την υπ’ αριθμ. 39467/5180/19-08-2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων περί κατακύρωσης αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου που
θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου: «Σύστημα παραγωγής, διαχείρισης και ελέγχου καρτών
ψηφιακού ταχογράφου», στην εταιρεία «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.» και
ορισμού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του εν λόγω έργου.

2.

Την από 29-08-2013 (ΑΔΑ: ΩΛΩΧ1-8Κ9) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπ.Υ.Με.Δι και της
εταιρείας «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.».

3.

Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/6014/866/11-03-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
«Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης», συνολικού ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων
ευρώ #250.000,00€ # (α.α. Υ.Δ.Ε.26775), για την εκτέλεση του έργου «Υπηρεσία παραγωγής
καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου».

4.

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/οικ.82491/11635/Φ.ΑΝ./31-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΓ1Ι4653ΟΞ-20Κ) απόφαση
ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού
εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Υ. οικονομικού έτους 2015, στον Ε.Φ. 39-110 και
ΚΑΕ 1699, ποσού εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών #
118.407,35€ #.

5.

Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΟΔ/οικ.31181/4045/Φ.ΑΝ./06-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΙΧΧ4653ΟΞ-9Τ1) απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν πενήντα μιας χιλιάδων όγδοντα
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών # 151.080,55€ #, στον Ε.Φ. 39-110 (Υπηρεσίες Μεταφορών) και
ΚΑΕ 9169 οικονομικού έτους 2016, για λοιπές προμήθειες παρελθόντων οικονομικών ετών.

6.

Το υπ’ αριθμ. 7/27-11-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου,
με το οποίο εισηγείται την οριστική παραλαβή 5.792 καρτών για το 4ο εξάμηνο, με την επιβολή
κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης μέρους αυτών.

7.

Το υπ’ αριθμ. 11914/08-12-2015 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «UNISYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.», συνολικής αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων εξακοσίων
εβδομήντα πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών # 150.675,98€ #.

8.

Το υπ’ αριθμ. 10670/18-12-2015 έγγραφο της εταιρείας «UNISYSTEMS A.E.», με το οποίο η
εταιρεία ισχυρίζεται ότι, όπως προκύπτει από τη σχετική αλληλογραφία, κατά το χρονικό διάστημα
2-3/3/2015, ουδεμία αδυναμία καταχώρησης αιτήσεων για τη χορήγηση ψηφιακών ταχογράφων
υπήρξε στον server του συστήματος του Υπουργείου.
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9.

Την από 08-02-2016 απαντητική επιστολή αριθμ. 6 της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), με την οποία εμμένει στις αιτιάσεις της και στα όσα συμπεριέλαβε
στο υπ’ αριθμ. 7/27-11-2015 πρακτικό της.

10. Το από 27-04-2016 έγγραφο της εταιρείας «UNISYSTEMS A.E.», με το οποίο η εταιρεία επανέρχεται
στο υπ’ αριθμ. 10670/18-12-2015 αίτημά της και αιτείται την επανεξέταση του θέματος από την
Ε.Π.Π.Ε. σε συνεργασία με τη Δ/νση Μηχανογράφησης του Υπ.Υ.Με.Δι.
11. Το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 32851/2611/18-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών &
Διαχείρισης Υλικού (ΔΠΥΔΥ) προς τη Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών
(ΔΑΣΛΕ), με το οποίο ζητά από αυτήν, ως καθ’ ύλην αρμόδια Αρχή για την έκδοση των καρτών
Ψηφιακού Ταχογράφου (CIA – Card Issuing Authority), να γνωρίσει με πλήρη αιτιολόγηση αν η
αδυναμία καταχώρησης αιτήσεων στο σύστημα ταχογράφου κατά το διάστημα 2-3/3/2015 είχε ως
αποτέλεσμα: α) την οποιαδήποτε καθυστέρηση παράδοσης καρτών ψηφιακού ταχογράφου στους
δικαιούχους αυτών και β) αν προκλήθηκε οποιαδήποτε άλλη βλάβη στο Υπουργείο με υπαιτιότητα
της Αναδόχου εταιρείας «UNISYSTEMS A.E.».
12. Το υπ’ αριθμ. 33965/4137/19-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας
Εφαρμογών σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΠΥΔΥ/32851/2611/18-05-2015 εγγράφου, με το
οποίο γνωρίζει τα παρακάτω:
α) Η αδυναμία καταχώρησης αιτήσεων στο σύστημα από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Π.Υ.Μ.Ε.), κατά το χρονικό διάστημα 2-3/3/2015 σε καμία
περίπτωση δεν προκάλεσε καθυστερήσεις στην αποστολή προς εκτύπωση και παράδοση καρτών
στους δικαιούχους αυτών, καθότι η Υπηρεσία δεν αποστέλει τα στοιχεία αυθημερόν, αλλά σε
πακέτα ακόμα και μετά από τρεις (3) εργάσιμες μέρες και ενδεικτικά αναφέρει ότι για το
προαναφερθέν διάστημα έγιναν αποστολές πακέτων εκτύπωσης στις 25-02-2015 (43 κάρτες), στις
3-3-2015 (105 κάρτες), στις 6-3-2015 (276 κάρτες) και στις 9-3-2016 (74 κάρτες).
Β) Δεν προκύπτει οποιαδήποτε βλάβη στο Υπουργείο, από την αδυναμία καταχώρησης αιτήσεων
στο σύστημα από τις Π.Υ.Μ.Ε. κατά το διάστημα 2-3/3/2015, όπου παρατηρήθηκε η αδυναμία
καταχώρησης των αιτήσεων, γεγονός το οποίο δεν προκάλεσε ταλαιπωρία των ενδιαφερόμενων,
καθότι δεν τους υποχρέωσε να μεταβούν εκ νέου στις Π.Υ.Μ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

Εγκρίνουμε την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου: «Σύστημα παραγωγής,
διαχείρισης και ελέγχου καρτών ψηφιακού ταχογράφου», κατά το τέταρτο εξάμηνο παραγωγικής
λειτουργείας του συστήματος (1-3-2015 έως 30-8-2015), με την επιβολή ρήτρας καθυστέρησης
Π3, ύψους 4,81% επί της χωρίς Φ.Π.Α. συνολικής εξαμηνιαίας αξίας παροχής υπηρεσιών έκδοσης
καρ΄των (ΣΕΑΠΥ), ήτοι:
ΣΕΑΠΥ = min (125.000,00€, A)
Όπου Α= Ν*Κ (Ν: πλήθος καρτών, Κ: κόστους έκδοσης μιας κάρτας)
ΣΕΑΠΥ = 5792 * 21,15 € = 122.500,80€

Ρήτρα καθυστέρησης Π3: 122.500,80€ * 4,81% = 5.891,29 €
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2.

Το ποσό της ρήτρας καθύστέρησης θα παρακρατηθεί από το λαβείν του προμηθευτή και θα
αποδοθεί στον ΚΑΕ 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια
και δημόσιες γενικά αρχές».

3.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στις
ιστοσελίδες του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: www.yme.gov.gr και www.ggde.gr.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ
Signature Not Verified
Ψηφιακά υπογεγραμμένο απο
Ασπασία Ζώτου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3- Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4- Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Μεταφορών
5- Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
6- Δ/νση Ανάπτυξης, Συντήρησης & Λειτουργίας Εφαρμογών
7 - Μέλη της επιτροπής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)
(δια της Προέδρου κας Μ. Κατσικάτσου)
Β. UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αλέξανδρου Πάντου 19-23, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα
Τηλ: 211 9997000, Fax: 211 99971000
E-mail: info@unisystems.gr
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Χρονολογικό Αρχείο
- Γ. Λουβερδής
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