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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθ.: 204/2014 )  

Θέμα:  Απευθείας ανάθεση της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της 
Α.Δ.Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ - ΕΛΤΑ Α.Ε.»  

Ο Αντιπρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχοντας 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 οικονομική προσφορά των ΕΛ.ΤΑ η οποία ελήφθη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 06.06.2014 
(αρ.Πρωτ. ΑΔΑΕ: 1521/6.6.2014). 

3. Την ανάγκη της Αρχής για αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων. 

4. Την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε για το οικονομικό έτος  
2014 με ΚΑΕ 0823 (αρ. δέσμευσης ΥΔΕ: 54972/17.6.2014) 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Την απευθείας ανάθεση της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων 
επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων, για την κάλυψη των αναγκών της Α.Δ.Α.Ε. στην εταιρεία με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ -  ΕΛΤΑ Α.Ε.». Η σχετική δαπάνη για το διάστημα από 01/04/2014 έως 
και  31/12/2014  δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ). 

Σε πίστωση των ανωτέρω θα υπογραφεί σχετική σύμβαση  παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

   
Ο Αντιπρόεδρος 

   
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  
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