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                                                                                                                                    Μαρούσι,  31 Δεκεμβρίου  2014 
Αριθ. Πρωτ.: 3060 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

((  ααρριιθθ..::  224400//22001144))  

ΘΕΜΑ:  Απευθείας ανάθεση της λειτουργικής υποστήριξης των λογισμικών μισθοδοσίας και λογιστικής 
της Α.Δ.Α.Ε. στην εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»  

Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) Του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
19Α΄/1995), όπως ισχύει. 
β) Του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α’/1995), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 «Περί Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Ευθύνης» (ΦΕΚ 141Α’/17.8.2010). 
γ) Του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 Α΄/27.2.2003) και 
ιδίως το άρθρο 6 παρ. 6  και άρθρο 7 παρ. 4 αυτού. 
δ) Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄/10.7.2007). 
ε)Του Π.Δ.60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64 Α΄/16.3.2007). 
στ) Του Π.Δ.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194 Α΄). 

      ζ) Του άρθρου 3γ του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΑΔΑΕ (ΦΕΚ 1642 Β΄/7.11.2003), όπως 
ισχύει. 

2. Την ανάγκη για την σύναψη συμβάσεων υποστήριξης για το λογισμικό του οικονομικού τμήματος της 
Α.Δ.Α.Ε. 

3. Το γεγονός ότι η εταιρεία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» βάσει της με αρ.Πρωτ. ΑΔΑΕ ΕΜΠ: 
244/2014 βεβαίωσης της είναι ο αποκλειστικός κατασκευαστής των εφαρμογών λογισμικού  (Πρόγραμμα 
Διαχείρισης Οικονομικού, Πρόγραμμα Διαχείρισης  Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας και Πρόγραμμα 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών) που χρησιμοποιεί η Αρχή και ως εκ τούτου  διαθέτει τα πνευματικά δικαιώματα 
επί των εφαρμογών και την αποκλειστική κατοχή και χρήση του πηγαίου κώδικα (sourses code) αυτών, 
συνεπώς και την ευθύνη της αποκλειστικής συντήρησής αυτών.  

4. Την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε για το οικονομικό έτος 
2015 με ΚΑΕ 1723.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Την απευθείας ανάθεση της λειτουργικής υποστήριξης α) του λογισμικού λογιστικής και οικονομικής 
διαχείρισης ποσού 1.069,84 € ετησίως συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και β) του λογισμικού  μισθοδοσίας 
και ενιαίας αρχής πληρωμών ποσού 808,26 € ετησίως συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» για περίοδο ενός έτους, ήτοι από 01.01.2015 μέχρι 
31.12.2015.  

Σε πίστωση των ανωτέρω θα υπογραφούν σχετικές συμβάσεις υποστήριξης λογισμικού. 

  Ο Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  
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