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Αρ. πρωτ.: 2284 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθμ: 233/2018 )  

 

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων και Παρακολούθησης 
Εκτέλεσης της σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη 
και υλοποίηση 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 11ης  
Ιουλίου 2018 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του 
Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη,  
Αικατερίνης Παπανικολάου και Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, του κ. Δημοσθένη Βουγιούκα, 
αναπληρωτή του κ. Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν παρευρέθη λόγω κωλύματος αν και είχε 
νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί, καθώς επίσης και του κ. Σπυρίδωνα Σκουλαρίκη, 
αναπληρωτή του κ. Γεωργίου Μπακάλη, ο οποίος δεν παρευρέθη κατά τη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί 
έχοντας υπόψη:  

 

1. 1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν.3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 

Α΄/27.02.2003), ως ισχύει, 

β) του Ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 

συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» 

(ΦΕΚ 220Α΄/20.09.2002), 

γ) του Ν.4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51Α΄/2012), όπως 

ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 αυτού, 

δ) των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999  «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α΄/09.03.1999), 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 

 
 

ε) του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226Α΄/27.10.2011), 

στ) του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α΄/28.06.2014), 

ζ) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  (ΦΕΚ 147Α΄/08.08.2016) και 

ιδίως των άρθρων 221 (και ιδίως της παρ. 11 δ αυτού), 344 και 379 αυτού, 

η) Της υπ’ αριθ. 16887/17.3.2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Συγκρότηση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 

Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 151/Υ.Ο.Δ.Δ./2016). 

2. Την υπ’ αριθ. 153/9.5.2018 (ΑΔΑ: 6Ρ33ΙΔ1-Ω0Υ) Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ.  

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 1504/9.5.2018 «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».  

4. Το με αρ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 1580/16.5.2018 έγγραφο υποβολής προσφοράς του Αναδόχου, 

5. Την υπ’ αριθ. 188/11.6.2018 Απόφαση ανάθεσης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στα 

πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. προς πολίτες και επιχειρήσεις» στην εταιρεία «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  

(ΑΔΑ: 7ΤΨΦΙΔ1-ΤΚΨ, ΑΔΑΜ: 18AWRD003245923) 

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 2221/6.7.2018 σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

με την εταιρεία «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

7. Την ανάγκη για συγκρότηση ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης Εκτέλεσης της ως άνω 

σύμβασης. 

8. την υπ’ αριθμ. 231/2018 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,  

9. το πρακτικό της από 11.07.2018 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.,  
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10. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 

Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Παραδοτέων και Παρακολούθησης Εκτέλεσης 

της σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη και υλοποίηση του έργου 

«Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. προς 

πολίτες και επιχειρήσεις» του Τομέα Παρέμβασης 5 «Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής 

Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου» της Εθνικής Ψηφιακής Πολιτικής (2016-2021). 

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους Γεώργιο Μπακάλη, μέλος της ΑΔΑΕ, ως Πρόεδρος, με 

αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Αντωνιάδη, Προϊστάμενο Τμήματος Υπηρεσιών Προστιθέμενης 

Αξίας, την κα Μαρία Πετροπούλου, ΠΕ/Διοικητικού – Οικονομικού με αναπληρώτριά της την κα 

Αργυρώ Καραγεώργου, ΤΕ/ Διοικητικού – Λογιστικού και την κα Βικτωρία Παναγιωτοπούλου με 

αναπληρώτριά της την κα Παναγιώτα Ορφανίδου, ΔΕ/Διοικητικού – Λογιστικού.  

 

 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 11.07.2018    

Χρήστος Ζαμπίρας   

  Ο Πρόεδρος  
   

 
Χρήστος Ζαμπίρας   

  

Χρήστος Ζαμπίρας   

 

Κοινοποίηση : Μέλη επιτροπής και Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  

 

 


