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Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2017 
Αριθ. Πρωτ.: 201  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(Αριθ. 27 /2017) 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της ετήσιας συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών 
λογισμικού Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, 
Μισθοδοσίας και Ενιαίας Αρχής Πληρωμών της Α.Δ.Α.Ε.» 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 
2017 παρισταμένων του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. 
Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Ιωάννη Ασκοξυλάκη, Γεωργίου Μπακάλη 
και Αικατερίνης Παπανικολάου, και απόντος του κ. Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, ο οποίος δεν παρευρέθηκε 
λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
β)Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
γ) Του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α΄/27.2.2003) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» 
και   ιδίως το άρθρο 6 παρ. 6 αυτού. 
δ) του Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» . 

2. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», η οποία ελήφθη 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 8.11.2016, όπου οι τιμές διατηρούνται στα επίπεδα του 
προηγούμενου έτους, 2016. 

3. Την ανάγκη για τη σύναψη συμβάσεων συντήρησης και λειτουργικής υποστήριξης για το λογισμικό 
υποστήριξης των εργασιών της οικονομικής υπηρεσίας της Α.Δ.Α.Ε. 

4. Το γεγονός ότι η εταιρεία 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.  

5. Την υπ’ αριθμ. 143/19-01-2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ο9ΙΔ1-ΙΨΠ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον 
ΚΑΕ 0869, οικ. έτος 2017. 

6. Την υπ’ αριθ. 14/2017 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ. 

7. Το πρακτικό της από 25.01.2017 Συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την με απευθείας ανάθεση δαπάνη για την  ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 
των εφαρμογών λογισμικού: α) λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης και β) Διαχείρισης Ανθρωπίνων 
Πόρων και Μισθοδοσίας, γ) Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΔΑ: ΩΖΨ7ΙΔ1-Υ3Ω



 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

  
Ιερού Λόχου 3 ♦ 15124 Μαρούσι ♦ Τηλ. 210 6387601 ♦ Fax 210 6387666 ♦ E-mail info@adae.gr ♦ www.adae.gr 

 
 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», ΑΦΜ: 095372259, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 125, 
Θεσσαλονίκη,  η οποία είναι και προμηθευτής του ανωτέρω λογισμικού και διαθέτει  την αποκλειστική 
τεχνογνωσία για την τεχνική υποστήριξη αυτών. 

Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη, συνολικού ποσού χιλίων οκτακοσίων ενενήντα τριών 
ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (1.893,37€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει την πίστωση 
του ΚΑΕ 0869, Ειδ. Φορέας 17-620, του προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε., οικονομικού έτους 2017. 

Σε πίστωση των ανωτέρω εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Αρχής για την υπογραφή σχετικής σύμβασης. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 25.01.2016. 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Χρήστος Ζαμπίρας  
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