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                                                                            Μαρούσι, 27 Φεβρουαρίου 2015 
Αριθ. Πρωτ.:  426 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
  
  

AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
((  ααρριιθθ..::  1155  //22001155  ))  

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης του καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων της Α.Δ.Α.Ε. στην 
εταιρεία με την επωνυμία «ATTIC Εξυπηρέτηση Κτιρίων Ε.Π.Ε.»   

 

Ο Αντιπρόεδρος 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 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΄). 

2. Τις οικονομικές προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Υπηρεσία για το σκοπό αυτό από τέσσερις 
εταιρείες. 

3.  Την ανάγκη για την σύναψη σύμβασης καθαρισμού των γραφείων της Α.Δ.Α.Ε. 

4. Την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε για το οικονομικό έτος 
2014 με ΚΑΕ 0839.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Την ανάθεση του καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων της Α.Δ.Α.Ε. στη μειοδότρια εταιρεία με την 
επωνυμία «ATTIC Εξυπηρέτηση Κτιρίων Ε.Π.Ε.» και τη σύναψη σύμβασης με αυτή από 01.03.2015 μέχρι 
31.12.2015. Η σχετική ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.477,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του οικείου προϋπολογισμού για το έτος 2015 (ΚΑΕ 0839). 

Σε πίστωση των ανωτέρω θα υπογραφεί σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 

 

 
   Ο Αντιπρόεδρος 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας 

ΑΔΑ: 9ΨΠ3ΙΔ1-ΜΚ0
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