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Αρ. πρωτ.: 973 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 ( αριθμ: 129/2017 )  

 

Θέμα: Έγκριση απευθείας προμήθειας έξι (6) οθονών υπολογιστών γραφείου 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 29ης  
Μαρτίου 2017 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστο Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της 
Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά, του τακτικού μέλους κ. Αικατερίνης Παπανικολάου καθώς επίσης και του 
κ. Δημοσθένη Βουγιούκα, αναπληρωτή του κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω 
κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί και των κ.κ. Σπυρίδωνος Σκουλαρίκη 
και Σπυρίδωνος Παντελή, αναπληρωτών των κ.κ. Γεωργίου Μπακάλη και Μιχαήλ Γεωργιακόδη, οι 
οποίοι απουσίαζαν κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος λόγω έκτακτου κωλύματος αν και είχαν 
νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί και απόντος του κ. Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, ο οποίος δεν 
παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί καθώς και του 
αναπληρωματικού μέλους αυτού κ. Χρήστου Καλλονιάτη, ο οποίος επίσης δεν παρευρέθη λόγω 
κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) 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», 

β) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

γ) του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α΄/27.2.2003) «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών» και   ιδίως το άρθρο 6 παρ. 6 αυτού, 

δ) του Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145 Α΄/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» . 

2. Τις οικονομικές προσφορές που υπεβλήθησαν για τον σκοπό αυτόν από τέσσερις (4) 

εταιρείες.  

3. Την υπ’ αριθ. 58Α/24-3-2017 (ΑΔΑ: 6ΙΔΕΙΔ1-ΖΣΖ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

για τον ΚΑΕ 1723, οικ. έτος 2017. 

ΑΔΑ: 7ΧΒΗΙΔ1-ΚΛΜ
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4. Την υπ’ αριθμ. 141/2017 εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ. 

5. Το πρακτικό της από 29.03.2017 συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ. 

6. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Την με απευθείας ανάθεση δαπάνη για την προμήθεια έξι (6) οθονών υπολογιστών γραφείου τύπου 

DELL MONITOR P Series P2217H στη μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «QWISE 

TECHNOLOGIES P C», ΑΦΜ: 800566300, ΔΟΥ: A΄ Περιστερίου, Εθνάρχου Μακαρίου 17, Τ.Κ. 

121 31, Περιστέρι. 

Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη, συνολικού ποσού χιλίων πενήντα τεσσάρων 

ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.054,99€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% θα βαρύνει την 

πίστωση του ΚΑΕ 1723, Ειδ. Φορέας 17-620, του προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε., 

οικονομικού έτους 2017. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 29.03.2017    

    Ο Πρόεδρος  
   

 
 

Χρήστος Ζαμπίρας   

 

 

 

 

 

 

 
Εσωτερική διανομή:  
1) Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών 
2) Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών   
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