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Παπάγου, 17 Νοεμβρίου 2016

Αριθμ. Πρωτ. 68306/5327

ΑΔΑ:

ΘΕΜΑ: Οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου: «Σύστημα παραγωγής,
διαχείρισης και ελέγχου καρτών ψηφιακού ταχογράφου», κατά το έκτο εξάμηνο
(1-3-2016 έως πέρας προϋπολογισμού) της παραγωγικής λειτουργίας του με επιβολή
ρήτρας καθυστέρησης (Σύμβαση από 29-08-2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
1.2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
1.3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων κτλ».
1.4 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
1.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) «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 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-2014).
1.6 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις».
1.7 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.8 του π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
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1.9

Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
1.10 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
1.11 του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
1.12 Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2. Τις αποφάσεις με αριθμούς:
2.1
2.2
2.3

2.4

Π1/2489/22-08-1995 του Υπουργού Εμπορίου «Συγκρότηση και λειτουργία των Επιτροπών
Παραλαβής Υλικών, Διαδικασία Παραλαβής».
2024709/301/0026/08-04-1998 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού των
δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».
Οικ.26398/28-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 315/6-05-2015) του Πρωθυπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Χρήστου Σπίρτζη «Διορισμός
Γενικής Γραμματέως του πρώην Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
Οικ. 34597/1042/20-05-2016 (ΦΕΚ 1540/Β΄/31-05-2016) του Υπουργού και της Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή
Υπουργού ή Υφυπουργού”, κατά περίπτωση στους: Γενική Γραμματέα Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Προϊσταμένους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ».
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.

Το υπ’ αριθμ. 36342/2913/30-05-2016 έγγραφό μας με το οποίο αποδεχόμαστε την πρόταση της
εταιρείας «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.» για την παραγωγή εξακοσίων
εβδομήντα (670) επιπλέον καρτών ψηφιακού ταχογράφου, χωρίς πρόσθετη οικονομική
επιβάρυνση.

4.

Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/οικ.45489/6277/05-07-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης «Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης», συνολικού ποσού διακοσίων δέκα
τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ #213.550,00 € # (α.α. Υ.Δ.Ε.72949), για την εκτέλεση
του έργου «Υπηρεσία παραγωγής καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου».
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5.

Το υπ’ αριθμ. 9/27-09-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
έργου, με το οποίο εισηγείται την οριστική παραλαβή 3.348 καρτών, εκ των οποίων οι 670 χωρίς
οικονομική επιβάρυνση του Υπουργείου, για το 6ο εξάμηνο της σύμβασης, με την επιβολή
ρήτρας καθυστέρησης σε ποσοστό 0,07% επί της χωρίς Φ.Π.Α. συνολικής εξαμηνιαίας αξίας
παροχής υπηρεσιών έκδοσης καρτών.

6.

Το από 07-10-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, με το
οποίο εισηγείται την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου λόγω ολοκλήρωσης
του.

7.

Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔ/67320/9430/19-10-2016 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης
«Ανάληψη υποχρέωσης και έγκριση δαπάνης», συνολικού ποσού χιλίων τριακοσίων δέκα εννέα
ευρώ και εξήντα δύο λεπτών #1.319,62 € # (α.α. Υ.Δ.Ε.100474), για την εκτέλεση του έργου
«Υπηρεσία παραγωγής καρτών Ψηφιακού Ταχογράφου», λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α.
σε 24% από 01-06-2016.

8.

Το υπ’ αριθμ. 18805/26-10-2016 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας «UNISYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.», συνολικής αξίας εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα
τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών # 70.233,23 € #.

9.

Το γεγονός ότι ο προμηθευτής κατέθεσε στην Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 7 της από
29-08-2013 σύμβασης, την υπ’ αριθ. 974/721123-6/Γ’/11-11-2016 εγγυητική επιστολή καλής
λειτουργίας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, ποσού 8.130,08 € της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του οικονομικού αντίτιμου της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.

Εγκρίνουμε την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου: «Σύστημα παραγωγής,
διαχείρισης και ελέγχου καρτών ψηφιακού ταχογράφου», κατά το έκτο εξάμηνο παραγωγικής
λειτουργείας του συστήματος (1-3-2016 έως πέρας προϋπολογισμού), με την επιβολή ρήτρας
καθυστέρησης Π3, ύψους 0,07% επί της χωρίς Φ.Π.Α. συνολικής εξαμηνιαίας αξίας παροχής
υπηρεσιών έκδοσης καρτών (ΣΕΑΠΥ), ήτοι:
ΣΕΑΠΥ = min (125.000,00€, A)
Όπου Α= Ν*Κ (Ν: πλήθος καρτών, Κ: κόστους έκδοσης μιας κάρτας)
ΣΕΑΠΥ = 2678 * 21,15 € = 56.639,70 €
Ρήτρα καθυστέρησης Π3: 56.639,70 € * 0,07% = 39,65 €

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».
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3.

Με την παρούσα απόφαση η από 29-08-2013 σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου μας και της
εταιρείας «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.» θεωρείται πλήρως εκτελεσθείσα
καθόσον: α) η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου παρέλαβε
συνολικά 32.656 κάρτες, εκ των οποίων οι 670 χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Υπουργείου και
β) η Υπηρεσία μας διαβιβάζει αυθημερόν τα δικαιολογητικά στην Υ.Δ.Ε. για αποπληρωμή του
συμβατικού τιμήματος στη δικαιούχο εταιρεία.

4.

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
1- Γραφείο Υπουργού
2- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
3- Γενική Διευθύντρια Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4- 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
- Δ. Μαρτίνης
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