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Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: 200  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(Αριθ. 26 /2017) 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της 
Α.Δ.Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ - ΕΛΤΑ Α.Ε.» 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 
2017 παρισταμένων του Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. 
Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Ιωάννη Ασκοξυλάκη, Γεωργίου Μπακάλη 
και Αικατερίνης Παπανικολάου, και απόντος του κ. Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, ο οποίος δεν παρευρέθηκε 
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. Την οικονομική προσφορά των ΕΛΤΑ η οποία ελήφθη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 19.12.2016, όπου 
οι τιμές διατηρούνται στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, 2016. 

3. Την ανάγκη της Αρχής για αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και 
δεμάτων. 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 136/19-01-2017 (ΑΔΑ:Ω8ΚΨΙΔ1-ΩΙΔ) σχετική απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 0823, οικ. έτος 2017. 

5. Την υπ’ αριθ. 13/2017 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ. 

6. Το πρακτικό της από 25.01.2017 Συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την απευθείας ανάθεση της δαπάνης για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, αποστολής ταχυδρομικών 
αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων, για την κάλυψη των αναγκών της ΑΔΑΕ του έτους 
2017 στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ -  ΕΛΤΑ Α.Ε.», ΑΦΜ 094026421, ΔΟΥ Φ.Α.Ε. 
Αθηνών, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 , Αθήνα. Η σχετική ετήσια δαπάνη έως και  31/12/2017  δεν αναμένεται να 
υπερβεί το ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1,200.00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 25.01.2016.  

 Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Χρήστος Ζαμπίρας  

                                

ΑΔΑ: 6Η9ΡΙΔ1-Ζ6Δ
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