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 Μαρούσι, 29  Σεπτεμβρίου 2014 

Αριθ. Πρωτ.: 2313 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  
  
  

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
((  ααρριιθθ..::  222288//22001144  ))  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης του έργου της εκτύπωσης ενημερωτικού εντύπου της Α.Δ.Α.Ε. στην εταιρεία 
με την επωνυμία «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

 O Aντιπρόεδρος 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 19 
Α΄/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 αυτού. 

   δ) Του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 160 Α΄/8.8.2014) 
ε) Του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄/10.7.2007). 
στ) Του Π.Δ.60/2007 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64 Α΄/16.3.2007). 
ζ) Του Π.Δ.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194 Α΄). 
η) Του άρθρου 3γ του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε. (ΦΕΚ 1642 Β΄/7.11.2003), όπως 
ισχύει. 
θ) Του άρθρου 3, παρ.2 του Ν.3051/2002, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61, παρ.2 του 
Ν.4055/2012. 

2. Το πρακτικό της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. της 30ης Ιανουαρίου 2013 και την απόφαση 
104/26.3.2014( ΑΔA: ΒΙΗΗΙΔ1-ΦΝΞ) περί  ανάληψης πρωτοβουλίας από την Αρχή με στόχο την ενημέρωση 
του κοινού για  μέτρα αυτοπροστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται από χρήστες και συνδρομητές για 
την προστασία του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών τους. 

3. Τις οικονομικές προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Υπηρεσία για την εκτύπωση του εντύπου από    
τρεις προμηθευτές (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ). 

 4. Την αναγνώριση της σκοπιμότητας συμμετοχής της Α.Δ.Α.Ε. με την παραπάνω ενέργεια σε προγράμματα 
και δράσεις ευρωπαϊκών φορέων με στόχο την ενημέρωση των χρηστών και συνδρομητών υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως είναι  ο ευρωπαϊκός μήνας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 
(European Cybersecurity month- ECM) που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 
Δικτύων και Υπηρεσιών (ENISA) κάθε Οκτώβριο. 

5. Την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε για το οικονομικό έτος 
2014 με ΚΑΕ 0843.  
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Την ανάθεση του έργου της εκτύπωσης ενημερωτικού εντύπου της Α.Δ.Α.Ε. στη μειοδότρια εταιρεία με την 
επωνυμία «ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και τη σύναψη σύμβασης με αυτήν. Η σχετική δαπάνη για την εκτύπωση 
100.000 αντιτύπων ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα 
λεπτών (13.148,70€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του οικείου προϋπολογισμού για το έτος  2014 (ΚΑΕ 0843). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Ο Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας 
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