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Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2015 

  Αριθ. Πρωτ.:18   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(Αριθ. 1Β /2015) 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης της τεχνικής εξυπηρέτησης εκτυπωτικού μηχανήματος της ΑΔΑΕ στην  
εταιρεία με την επωνυμία «KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

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 19 
Α΄/1995), όπως ισχύει.  
β) Του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄/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 υπ’ αριθ. 61/3.11.2011 (ΑΔΑ: 45Β2ΙΔ1-ΤΛΞ) απόφαση της ΑΔΑΕ με την οποία η Αρχή προμηθεύτηκε 
από την εταιρεία KONICA MINOLTA ένα εκτυπωτικό μηχάνημα σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή, καθώς 
επρόκειτο για προϊόν μεταχειρισμένο και ανακατασκευασμένο, με δέσμευση υπογραφής τριετούς 
συμβολαίου συντήρησης.  

3. Το γεγονός ότι η εταιρεία τυγχάνει ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος συντηρητής και διαθέτης των γνήσιων 
υλικών και ανταλλακτικών των υψηλών προδιαγραφών μηχανημάτων της Γερμανικής εταιρείας KONOCA 
MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS EUROPE GmbH, και το μηχάνημα είναι πολύ παλιό για να αναζητηθούν 
άλλως ανταλλακτικά . 

4. Το γεγονός ότι δέον είναι το μηχάνημα να υποστηρίζεται τεχνικά για την καλή λειτουργία του και ότι 
μετά τη λήξη του τριετούς συμβολαίου συντήρησης με την προμηθεύτρια εταιρεία, το προσφερόμενο 
κόστος ανά ασπρόμαυρο αντίγραφο Α4 (0,007€ πλέον Φ.Π.Α.) που η εταιρεία εξακολουθεί να διατηρεί 
ίδιο, είναι ιδιαίτερα συμφέρον και χαμηλό, με αποτέλεσμα η δαπάνη να μην αναμένεται να υπερβεί τα 
600 ευρώ ετησίως.  

4. Την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε για το οικονομικό έτος 
2015 με ΚΑΕ 1723.  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την απευθείας ανάθεση της τεχνικής εξυπηρέτησης εκτυπωτικού μηχανήματος της ΑΔΑΕ τύπου Κonica 
Minolta bizhub 600 στην  εταιρεία με την επωνυμία «KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η σχετική προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
οικείου προϋπολογισμού για το έτος 2015 (ΚΑΕ 1723) και θα υπογραφεί και σχετική σύμβαση τεχνικής 
υποστήριξης. 

  Ο Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  
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