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Θέμα: «Ανάθεση για την προμήθεια πρότασης μεθοδολογίας/μελέτης και λογισμικού για 

την αξιολόγηση των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α.) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

β.) του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του 

άρθρου 7, της παραγράφου 1 και 5, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει. 

γ.) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

δ.) του N. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) περί παρακράτησης φόρου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και 

ειδικότερα των άρθρων 61, 62 και 64 καθώς και τις διατάξεις των ΠΟΛ. 1120/2014 και 1007/2017. 
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ε.) του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως ισχύει. 

στ.) του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

ζ.) του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως ισχύει. 

η.) του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

όπως ισχύει. 

θ.) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 19 του Ν. 

4389/2016 και ειδικότερα του άρθρου 90, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 

του άρθρου 19 του Ν. 4389/2016. 

ι.) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

ια.) της υπ’ αρ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β’ 3400) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των  

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

ιβ.) της υπ’ αρ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ Β’ 3075) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση των ειδικότερων  

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

ιγ.) των σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, καθώς και του συνόλου των 

διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (ΦΕΚ Β’ 2417) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 

υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016. 

3. Την αριθ. 1 της 20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και 

διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 

41 του Ν. 4389/2016 και την με αριθμό 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 

ΑΑΔΕ «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 689/20-

12-2017, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (ΦΕΚ Β’ 4738) απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ.)», όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 απόφαση του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών 

Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (                   

ΑΑΔΕ.),  εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή 

Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών                                                                                                                                                                               

αυτής (Β’12, Β’52, Β’234, Β’1032)», όπως ισχύει. 

6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Σ.Σ. 135094 ΕΞ 2022 /19-04-2022   (ΑΔΑΜ : 22REQ010582957)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Τεκμηριωμένο Αίτημα. 

7. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. Δ.Ο.Δ. ΑΑΔΕ Δ 1042248 ΕΞ 2022 /13-05-2022 (ΑΔΑ:9ΟΤΞ46ΜΠ3Ζ-ΟΥΟ), 

ΑΔΑΜ: 22REQ010583782 )  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

8. Την  υπ. αριθ.  Δ.Π.Κ.Υ  Α.Α.Δ.Ε Α1  1043361 ΕΞ 2022/ 19-05-2022  (ΑΔΑΜ: 22PROC010594770) 

πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 
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9. Την υπ. αριθ. ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α1 1043989 EI 2022 / 23-05-2022 προσφορά  της εταιρείας «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ Ι.Κ.Ε» 

10. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας  «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ Ι.Κ.Ε»:  

 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ( αρ. πρωτ. 1858386.2727775/26-05-2022) 

 Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (αρ. πρωτ. 1858386.2727776/30-05-2022 

 Καταστατικό ΙΚΕ (αρ. πρωτ. 15382301000/4-2-2020)  

 Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (αρ. πρωτ. 74239713/ 25-05-2022) 

 Ασφαλιστική ενημερότητα (αρ. πρωτ. 1548535/ 25-5-2022) 

 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  (αρ. πρωτ. 175069/26-05-2022) 

   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την απευθείας ανάθεση  για την προμήθεια πρότασης μεθοδολογίας/μελέτης και λογισμικού για την 

αξιολόγηση των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ», στην εταιρεία με την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «AISOFT» με ΑΦΜ 801298567, ΔΟΥ Ψυχικού, Δ/νση έδρας: 

Περγιαλίτου 17, ΤΚ 15441, Νέο Ψυχικό, e mail : theo@aisoft.gr, βάσει της οικονομικής προσφοράς της 

με συνολικό κόστος  27.652,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ήτοι 22.300,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

5.352,00€. Η δαπάνη θα βαρύνει τον  ΑΛΕ 3140301001 (Αγορές λογισμού υπολογιστών) του Ειδικού 

Φορέα 1023-801-0000000, για το οικονομικό έτος 2022. 

Η ανάθεση προμήθειας πρότασης μεθοδολογίας/μελέτης και λογισμικού για την αξιολόγηση των 

Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Α. Προμήθεια Ερευνητικού Έργου με πρόταση μεθοδολογίας και έλεγχο της υφιστάμενης μεθοδολογίας 

για την αξιολόγηση των Οργανικών μονάδων της Αρχής. 

Το  ερευνητικό σκέλος του έργου αναλύεται σε τρείς φάσεις: 

Φάση Α: Συγκέντρωση/διαμόρφωση δεικτών αξιολόγησης των τοπικών διοικητικών μονάδων 

της ΑΑΔΕ (π.χ. Δ.Ο.Υ., τελωνεία) που θα συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα. 

Φάση Β΄: Διαμόρφωση scoring system με βάση τα ποσοτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί 

στη Φάση Α, προσδιορισμός του συνολικού βαθμού αποτελεσματικότητας της κάθε διοικητικής 

μονάδας (σταθμισμένο με συντελεστές εξομάλυνσης λόγω του ιδιαίτερων στοιχείων που διέπουν 

την κάθε μονάδα). 

Φάση Γ΄: Μεταφορά καλών πρακτικών. 

Παραδοτέα για το Ερευνητικό Σκέλος του Έργου είναι: 

Π.1. Report αναφορικά με τη διαμόρφωση των δεικτών αξιολόγησης των διοικητικών μονάδων 

(Φάση Α). 

Π.2. Εξαμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων αναφορικά με το scoring της κάθε διοικητικής 

μονάδας και ανάπτυξη της ιεραρχικής κατάταξης των μονάδων που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα (Φάση Β). 
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Π.3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων για την κάθε διοικητική μονάδα και ανάπτυξη προτάσεων 

βελτίωσης (με κύριο γνώμονα τις χρησιμοποιούμενες διοικητικές πρακτικές των μονάδων που 

προηγούνται στην κατάταξη) (Φάση Γ). 

 

Β. Ανάπτυξη και προμήθεια λογισμικού Υλοποίησης του Έργου. 

Η Ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού που θα υλοποιεί όλο το έργο της βαθμολόγησης των μονάδων 

θα αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα: 

1. Υποσύστημα Μονίμων Στοιχείων : Σχεδιασμός και Αποθήκευση μοντέλου του συνόλου των 

μονάδων από το ανώτατο πεδίο μέχρι την τελευταία μονάδα. 

2. Βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία, σταθερά καθώς και διαχρονικά. 

3. Υποσύστημα εισαγωγής δεδομένων 

4. Υποσύστημα υπολογισμού του Scoring . 

5. Report Generator : Γεννήτρια εκτυπώσεων και γραφικών όλων των υπολογισμών και του 

score κάθε μονάδας. 

Η Ανάπτυξη και προμήθεια Λογισμικού /πληροφοριακού συστήματος Υλοποίησης του Έργου με την 

ολοκλήρωση του θα παραδοθεί στην Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΑΑΔΕ . 

 

Με την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ή την κοινοποίηση αυτής, η Διεύθυνση Προμηθειών και 

Κτιριακών Υποδομών  θα αποστείλει πρόσκληση στον Ανάδοχο για την υπογραφή της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει και παραδώσει την προμήθεια πρότασης 

μεθοδολογίας/μελέτης και λογισμικού για την αξιολόγηση των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ ως εξής: 

A)Την προμήθεια του ερευνητικού έργου με πρόταση μεθοδολογίας και έλεγχο της υφιστάμενης 

μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των Οργανικών μονάδων της Αρχής, έως την 30/06/2022. 

Β)Την ανάπτυξη και προμήθεια του λογισμικού/πληροφοριακού συστήματος υλοποίησης του Έργου το 

αργότερο έως την 14/10/2022. 

Η οριστική παραλαβή για την ολοκλήρωση της ανάθεσης προμήθειας πρότασης 

μεθοδολογίας/μελέτης και λογισμικού για την αξιολόγηση των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ θα γίνει 

κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου και την έκδοση σχετικής Βεβαίωσης παραλαβής. 

Η Βεβαίωσης παραλαβής θα υπογραφεί από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού, εφόσον το παραδοτέο είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της παρούσας, καθώς και της 

σύμβασης που θα υπογραφεί. Η σχετική βεβαίωση, θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Τμήμα Α1 – 

Διενέργειας Προμηθειών Τακτικού Προϋπολογισμού (g.andrianopoulou@aade.gr και 

aadeprocurement@aade.gr ) 

 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου το οποίο θα 

προσκομιστεί  στη Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών, Τμήμα Α1 (Ερμού 23-25, 10563, 

Αθήνα, 6ος όροφος) και στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της σχετικής Σύμβασης, μετά την 

έκδοση  Βεβαίωση παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση του έργου από την αρμόδια οικονομική 

υπηρεσία της ΑΑΔΕ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 

όπως ισχύει), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και παρακρατείται 

φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό της αξίας των τιμολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 64 Ν. 4172/13 ΚΦΕ.    

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος  Α΄ του Ν. 

4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η 

προσφορά του Αναδόχου. 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΥΒΟΔΙΑΚΟΥ 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού  

2. «Λογισμικό  Τεχνικής Νοημοσύνης Ι.Κ.Ε.» 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ  

2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 

3. Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΔΟΥ  



ΑΔΑ: ΩΜΘΑ46ΜΠ3Ζ-96Χ
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