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Θέμα: Απόφαση ανάθεσης προμήθειας υπηρεσιών Push Notifications. 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α)  του  Κεφαλαίου  Α’  «Σύσταση  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων»  του
ν.4389/2016 (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,  του
άρθρου  41,  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  2,  του  άρθρου  37  και  της
παραγράφου 5 και 4 του άρθρου 40.  
β) του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) του  Ν.  4250/2014  (Α’  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 
δ)  των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167) περί παρακράτησης
φόρου,  όπως τροποποιήθηκαν και  ισχύουν,  καθώς και  τις  διατάξεις των ΠΟΛ.
1120/2014 και ΠΟΛ 1007/2017.
ε) του  Ν.  4152/2013  (Α’  107)  «Μέτρα  εφαρμογής  νόμων  4046/2012,
4093/2012  και  4127/2013»  (Α’  107)  και  ειδικότερα  της  Παραγράφου  Ζ,
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«Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της  16ης

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές». 
στ) του Ν. 4013/2011 (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.
ζ)  της Υ.Α.  57654/2017 (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας
και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
η)  του  άρθρου  76  του  Ν.4727/2020  (ΦΕΚ  Α΄/184-23.09.2020)  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».
η) του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
όπως ισχύει.
θ) του Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
ια)  του Π.Δ.  80/2016 (Α’  145)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
όπως ισχύει.
ιβ)  του Π.Δ.  28/2015 (Α’  34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.
ιγ) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά  τεύχη  της  παρούσας,  καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ιδ) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125859ΕΞ2020/23-10-2020 (ΦΕΚ Β΄4738/26-10-2020)
απόφασης του
Διοικητή  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  «Οργανισμός  της
Ανεξάρτητης Αρχής      
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιε)  Του  άρθρου  90  του  Κώδικα  Νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα
κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(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.
2.  Την  αριθ.  Δ6Α  1145867  ΕΞ  2013/25-9-2013  (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.
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3. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και
διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου  Οικονομικών»  (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.  18/20-1-2016),  σε  συνδυασμό  με  τις
διατάξεις  του  πρώτου  εδαφίου  της  παραγράφου  10  του  άρθρου  41  του  Ν.
4389/2016,την  αριθ.  39/3/30-11-2017  Απόφαση  του  Συμβουλίου  Διοίκησης
της  Α.Α.Δ.Ε.  «Ανανέωση  της  Θητείας  του  Διοικητή  της  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων  Εσόδων»  (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ.  689/20-12-2017)  και  την  αριθ.  5294  ΕΞ
2020/17-1-2020 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17-1-
2020).
4. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (ΑΔΑ: 6998Η –
ΖΨΧ)  (ΦΕΚ:  Β’  12/11-01-2017,  Β’  52/18-01-2017,  Β’  234/01-02-2017,  Β΄
1032/27-3-2017)  Απόφαση  του  Διοικητή  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Εσόδων  «  Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  σε  όργανα  Κεντρικών,  Ειδικών
Αποκεντρωμένων  και  Περιφερειακών  Υπηρεσιών  της  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων  Εσόδων  (Α.Α.Δ.Ε.),  εξουσιοδότηση  υπογραφής  σε  Προϊσταμένους
Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών,
καθώς  και  ορισμός  Δευτερευόντων  Διατακτών  Υπηρεσιών  αυτής»,  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
5.  Το  με  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΣΤΕΠΛ   1074120  ΕΞ  2021/3-9-2021  (ΑΔΑΜ  :
21REQ009220697)  τεκμηριωμένο αίτημα για  την  προμήθεια υπηρεσιών  push
notifications.
6.  Την  με  αριθ.  πρωτ.  ΔΟΔ  ΑΑΔΕ  Δ  1078378  ΕΞ  2021/15-7-2021  (ΑΔΑ:
6ΨΧ746ΜΠ3Ζ-ΞΒΡ, ΑΔΑΜ: 21REQ009220806)   απόφαση ανάληψης, στον ΑΛΕ
2420989001 με α/α 61141.
7.  Την  με  αριθ.  πρωτ.  ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ  Α  1081424 ΕΞ  2021/24-9-2021 (ΑΔΑΜ :
21PROC009255926) πρόσκληση υποβολής προσφοράς.
8. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ 1083367 ΕΙ 2021/29-9-2021 προσφορά της
εταιρίας NEXT.COM AE.
9.  Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  της  εταιρίας  NEXT.COM  AE,  πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ. 1620640.2354913/1-10-2021, απόσπασμα
ποινικού μητρώου μελών ΔΣ, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα,.
10. Την ανάγκη προμήθειας υπηρεσιών push notifications για τον ιστότοπο της
Α.Α.Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε  στην  εταιρία  NEXT  COM  A.E.  ΥΨΗΛΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
με  ΑΦΜ  099532830  Δ.Ο.Υ.  Ιωαννίνων  έδρα  Χαντέλη  &  Μπάρκα,  ΤΚ  45221
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Ιωάννινα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κιτσάρα Αναστάσιο τ. Ιωάννη,
την  προμήθεια υπηρεσιών push notifications για τον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.
Συγκεκριμένα  ο  ανάδοχος  με  συνολικό  τίμημα που  ανέρχεται  στις  23.850,00
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% 5.724,00 ευρώ συνολικά (εικοσιεννιά χιλιάδες πεντακόσια
εβδομήντα  τέσσερα  ευρώ)  29.574,00  ευρώ,  υποχρεούται  να  προμηθεύσει  τα
κάτωθι :

Άμεσες ειδοποιήσεις (Push Notifications) μέσω της πλατφόρμας OneSignal (pro
plan)  για  έως  700.000  εγγεγραμμένες  συσκευές  συνδρομητών  για  χρονικό
διάστημα ενός έτους για τον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Η  Υπηρεσία  που  παρακολουθεί  τη  Σύμβαση  (επιβλέπουσα)  είναι  η  Δ/νση
Στρατηγικής  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  (τηλ.  213-1356161,  email
s.bouas@aade.gr).   Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  τις  υπό  προμήθεια
υπηρεσίες εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές
πληροφορίες οι οποίες θα εξειδικευτούν στη Σύμβαση. 
Η  Βεβαίωση  καλής  εκτέλεσης  θα  υπογραφεί  επίσης  από  την  επιβλέπουσα
Υπηρεσία,  εφόσον  το  παραδοτέο   είναι  σύμφωνο  με  τις  προδιαγραφές  της
παρούσας και  της Σύμβασης που θα υπογραφεί  και  θα αποσταλεί  στη Δ/νση
Προμηθειών  της  Α.Α.Δ.Ε.  Α’  τμήμα  εκτέλεσης  προμηθειών  email
aadeprocurement@aade.gr.

Πληρωμή.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί  μετά την έκδοση βεβαιώσεων
καλής εκτέλεσης.
Η  πληρωμή  θα  γίνει  σε  Ευρώ,  βάσει  του  τιμολογίου  του  Αναδόχου,  με  την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού  που  τυχόν  ήθελε  ζητηθεί  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  που
διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την  πληρωμή.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  200  του  Ν.
4412/2016,  για  την  πληρωμή  θα  απαιτηθούν  κατ’  ελάχιστον  τα  κάτωθι
δικαιολογητικά:
Βεβαίωση  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  του  τμήματος  που
αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με το
άρθρο 208 του Ν.4412/2016.
Τιμολόγιο του Αναδόχου για τα υπό προμήθεια είδη
Έγγραφο της τραπέζης στην οποία επιθυμεί ο ανάδοχος να γίνει η πληρωμή και
στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός IBAN.
Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις
και ο φόρος
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εισοδήματος  στο  καθαρό  ποσό  της  αξίας  του  τιμολογίου,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις της παραγράφου 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.
Ο Ανάδοχος θα προσκληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
παρούσας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν, η προσφορά του Αναδόχου (Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. 1083367
ΕΙ2021/29-9-2021) και των λοιπών εγγράφων και παραρτημάτων της, καθώς και
όλες οι περί Δημοσίων Συμβάσεων διατάξεις.

   Η Προϊστάμενη της Γενικής
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής      Διακυβέρνησης

Σοφία Σεχπερίδου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
2. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής
3. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Α.Α.Δ.Ε.
4. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών Α.Α.Δ.Ε. 
5. ΝΕΧΤ COM AE

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γραφείο Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε.
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