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 Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2018  
Αρ. πρωτ.: 1881 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθμ: 188/2018 )  

Θέμα: «Έγκριση ανάθεσης της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη 
συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. προς πολίτες και 
επιχειρήσεις»  

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 8ης  Ιουνίου 
2018 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ 
Σακκά, των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, Ιωάννη Ασκοξυλάκη, 
καθώς επίσης και των κ.κ. Γεωργίου Μισαηλίδη και Σπυρίδωνα Σκουλαρίκη, αναπληρωτές των κ.κ. 
Αικατερίνης Παπανικολάου και Γεωργίου Μπακάλη αντίστοιχα, οι οποίοι δεν παρευρέθησαν λόγω κωλύματος 
αν και είχαν 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 άρθρου 125, παρ. 3δ του Καν.(ΕΕ) αρ. 1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), στο 
οποίο προβλέπεται ότι η αρμόδια αρχή διαχείρισης «… εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη 
διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης», 
ε) του άρθρου 50 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α'/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 
στ) του Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» . 

2. Την με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 1504/09.05.2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
ανάθεση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη συστήματος για 
την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. προς πολίτες και επιχειρήσεις». 

3. Την υπ’ αριθ. 77Α/2018 (ΑΔΑ: ΩΣ3ΚΙΔ1-ΞΥΝ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 
0899, οικ. έτος 2018. 

4. Tην υπ’ αριθμ. 185/2018 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 

5. Tο πρακτικό της από 08.06.2018 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την έγκριση ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς και έκδοσης σχετικής πρόσκλησης της παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. προς πολίτες και επιχειρήσεις» στη μειοδότρια εταιρεία με την 
επωνυμία «Στρατηγικές και Δράσεις Κοινωνίας Πληροφοριών Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», ΑΦΜ: 
099542324, ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Μιαούλη 7 και Παναγή Τσαλδάρη 24, 151 22, Μαρούσι, κατόπιν 
κύρωσης των σχετικών πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής επιλογής αναδόχου.  

Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη, συνολικού ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(18.600,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 0899, Ειδ. Φορέας 17-
620, του προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε., οικονομικού έτους 2018. 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 08.06.2018   

  Ο Πρόεδρος  

   

Χρήστος Ζαμπίρας   
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