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 Μαρούσι, 29 Ιουνίου 2016  
Αρ. πρωτ.: 1443 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθμ: 215/2016 )  

 
 

Θέμα: «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε μέλη και προσωπικό της 
Α.Δ.Α.Ε.» 
 
 
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 29ης 
Ιουνίου 2016 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της 
Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών, κ.κ., Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Γεωργίου Μπακάλη, 
Αικατερίνης Παπανικολάου και Παναγιώτη Ριζομυλιώτη και απόντος του κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο 
οποίος δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε  νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί αλλά και 
του αναπληρωματικού αυτού μέλους κ. Δημοσθένη Βουγιούκα, ο οποίος επίσης δεν παρευρέθη λόγω 
κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
19Α΄/1995), όπως ισχύει. 

β) Του Ν.4281/2014 ΦΕΚ 160Α΄/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής     
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

γ)Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της  Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

δ) Του Π.Δ.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194 
Α΄/22.11.2010). 

ε) Του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 
Α΄/27.2.2003) και   ιδίως το άρθρο 6 παρ. 6 αυτού. 

στ) Του N.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 
220 Α΄/2002), όπως ισχύει. 

ζ) Του άρθρου 26 παρ.7 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 47 Α΄/2015). 
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η) Την υπ’ αριθμ. 16887/17.3.2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 151 Υ.Ο.Δ.Δ./21.3.2016), περί συγκρότησης της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

2.  Το πρακτικό της Συνεδρίασης της Ολομελείας της Αρχής που διεξήχθη την 11η Μαΐου 2016. 

3. Τις οικονομικές προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρχή για το σκοπό αυτό από τρεις 
εταιρείες. 

4. Τον συνημμένο συγκριτικό πίνακα οικονομικών προσφορών που καταρτίστηκε από την 
Οικονομική Υπηρεσία της Αρχής. 

5. Την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε για το 
οικονομικό έτος 

6. την υπ’ αριθμ.110/2016 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ 

7. το πρακτικό της από 29.06.2016 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία με την επωνυμία 

«COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» . Η σχετική προκαλούμενη μηνιαία δαπάνη 

ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (512,33€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), ενώ για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Νομικό 

Σύμβουλο το ανώτατο ποσό επιβάρυνσης της Α.Δ.Α.Ε. πέρα των ως άνω συμβατικών παγίων 

ορίζεται σε 50,00€ στο σύνολο (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων) του 

μηνιαίου λογαριασμού εκάστου. 

Ειδικότερα η Α.Δ.Α.Ε. θα καταβάλλει: 

α)  Για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, πέντε (5) τακτικά μέλη και τον Νομικό Σύμβουλο της 

Α.Δ.Α.Ε.  το πάγιο τέλος του προγράμματος COSMOTE BUSINESS MOBILE ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 400, 

ήτοι 29,64€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 

(δωρεάν 30 μηνύματα).  

β) Για έξι (6) αναπληρωματικά μέλη και επτά (7) υπηρεσιακά στελέχη και υπαλλήλους  της Α.Δ.Α.Ε. 

το πάγιο τέλος του προγράμματος COSMOTE BUSINESS MOBILE ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ 150, ήτοι 

21,17€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (δωρεάν 

30 μηνύματα). 
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 Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνεις είναι ανά μήνα και η όποια υπέρβαση αυτών βαρύνει τους χρήστες 

εκάστης σύνδεσης. 

Σε πίστωση των ανωτέρω θα υπογραφεί και σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της Αρχής, τον Πρόεδρο.  

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 29.06.2016.   

    

  Ο Πρόεδρος  
   

 
 

Χρήστος Ζαμπίρας  
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