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Μαρούσι,  16 Ιανουαρίου  2015 
Αριθ. Πρωτ.: 92 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  

((  ααρριιθθ..::0022//22001155  ))  
  

ΘΕΜΑ:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά 
οχήματα της ΑΔΑΕ στο πρατήριο «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ Ο.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  

 19Α’/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 47Α’/27.2.2003) και 

 ιδίως το άρθρο 6 παρ. 6 αυτού. 

δ. Του Π.Δ.118/07 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150Α’/10.7.2007). 

ε. Του Π.Δ.60/07 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, 

 προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64Α’/16.3.2007). 

στ. Του Π.Δ.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α’/2010). 

2. Το γεγονός ότι η ετήσια εκτιμώμενη δαπάνη προμήθειας υγρών καυσίμων για τα υπηρεσιακά οχήματα 

της ΑΔΑΕ δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (2.700,00 € με ΦΠΑ) με τις 

ισχύουσες τιμές βενζίνης. 

3. Το γεγονός ότι η κατοχή δύο μόνο οχημάτων από την ΑΔΑΕ δυσχεραίνει την προσέλκυση πιθανών 

προμηθευτών, αλλά και τη διαπραγμάτευση καλύτερων όρων (εκπτώσεις, προμήθεια υγρών καυσίμων με 

μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, έκδοση 

τιμολογίων επί πιστώσει), σε ότι αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα κανένας 

πρατηριούχος, στην ευρύτερη περιοχή που εδρεύει η Αρχή, δεν δέχθηκε να προμηθεύσει καύσιμα με 

πίστωση και σύμφωνα με τη μέση τιμή λιανικής πώλησης. 

4. Την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον προϋπολογισμό της ΑΔΑΕ του οικονομικού έτους 2015 με ΚΑΕ 

1511. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Την έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (Unleaded, Super Unleaded) για 

τα υπηρεσιακά οχήματα της ΑΔΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», Λ. Κατεχάκη 16 

και Καραθεοδωρή, Αθήνα, για ένα έτος με ημερομηνία έναρξης την 1η  Ιανουαρίου 2015.  
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Η εκτέλεση της προμήθειας των υγρών καυσίμων θα διενεργείται μέχρι του ποσού των 2.700,00 ευρώ, με 

παροχή ποσοστού έκπτωσης 1% επί της εκάστοτε αναγραφόμενης τιμής λιανικής πώλησης ανά είδος 

καυσίμου του πρατηρίου και με απόκλιση σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) λεπτών του ευρώ 

από την εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη για τη Νομαρχία Αθηνών μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο 

καυσίμου, όπως αυτή ορίζεται στην ιστοσελίδα www.fuelprices.gr : Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων 

του Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά την ημερομηνία 

παράδοσης του καυσίμου.  

Σε πίστωση των ανωτέρω θα υπογραφεί σχετική σύμβαση προμήθειας.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  O Αντιπρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας 
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