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Μαρούσι, 6 Αυγούστου 2018  
Αρ. πρωτ.: 2538 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθ.: 251/2018 )  
 

Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού αρ.1/03-08-2018  της 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 6ης  Αυγούστου 2018, 
παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών, κ.κ. Αικατερίνης Παπανικολάου και 
Παναγιώτη Ριζoμυλίωτη, 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. Γεώργιου Μπακάλη, ο οποίος δεν παρευρέθη κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος 
αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί και  απόντος του κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη ο οποίος δεν παρευρέθη  
λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:  

α)  του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντάγματος,  
β)  του Ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 47 Α΄/27-2-2003), όπως ισχύει 
και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 1  και άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄ και  δ΄,  και 6 παρ. 2 αυτού, 
γ) του Ν.3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α51/2002), όπως ισχύει, 
δ)  του Ν. 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ 51/Α/2012), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 
61 παρ. 1 και 110 αυτού,  

ε) του αρ. 26 παρ.7 Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης–Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 47 Α΄/11.05.2015),  

στ)  του αρ. 55 παρ. 10 του Ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α/133/2015) Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης 
εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής 
Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων 
Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α 82) και άλλες διατάξεις, 
ζ)  του αρ. 73 Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - 
αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», 
η) του αρ.23 του Ν.4411/2016 (ΦΕΚ Α 142/2016) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 
έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων 
ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό 
δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά 
συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», 
θ) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,  
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2. την υπ' αριθμ. 16887/17-03-2016 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 151/21-03-2016), περί συγκρότησης της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών, 
3. το αρ. 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ.1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων), στο οποίο προβλέπεται ότι 
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», 
4. το αρ. 50 του Ν.4314/2014 στο οποίο αναφέρεται ότι «1. Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, 
χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια Διαχειριστική 
Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ 
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και 
επαληθεύσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της 2…. ο 
δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά την διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την 
ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, 
χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του 3. Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της 
διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω 
σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς», 
5. την πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - 
Άξονας Προτεραιότητας 02 «Προσαρμογή Εργαζομένων, Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος στις 
Νέες Αναπτυξιακές Απαιτήσεις», με τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την 
βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ» (κωδ. Πρόσκλ.: 
066), 
6. την με αριθ. Πρωτ. 45/Σ.27/06-02-2017 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για έργα και δράσεις ΤΠΕ στη 
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) προς έγκριση ( Κωδικός πρόσκλησης: GSDP-2017-1, ΑΔΑ: 
ΩΒΒΤ465ΧΘ0-24Ω), 
7. την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΑΔΑΕ: 627/28.02.2017 σχετική Πρόταση της Α.Δ.Α.Ε. με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος για την 
ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε  προς πολίτες και επιχειρήσεις», 
8. την υπ’ αριθ. Πρωτ. 599/Σχ.180/08.06.2017 σχετική οδηγία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής για την 
υλοποίηση του έργου, 
9. την υπ’ αριθ. Πρωτ. 600/Σχ.181/08.06.2017 (ΑΔΑ: 6ΖΔ5465ΧΘ0-ΓΓ5) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής 
Πολιτικής  περί έγκρισης της Πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. προς πολίτες και επιχειρήσεις», ως σύμφωνη με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. 
10. Την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ) 2016-2021, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (http://www.mindigital.gr//index.php/κείμενα -
στρατηγικής/220-digital-strategy-2016-2021, 
11  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), 
12. την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 2221/6.7.2018 σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την εταιρεία 
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στο πλαίσιο του έργου 
«Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε.  προς πολίτες και 
επιχειρήσεις», 
13. την υπ’ αριθ. 233/11.7.2018 (ΑΔΑ: ΩΒΩΛΙΔ1-2ΥΠ) Απόφαση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ με θέμα : Συγκρότηση 
Επιτροπής  Παραλαβής Παραδοτέων και  Παρακολούθησης της σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
για την ένταξη και υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη συστήματος για την ασφαλή παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
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της Α.Δ.Α.Ε. προς πολίτες και επιχειρήσεις" και την υπ’ αριθ. 244/18.7.2018 (ΑΔΑ: 7ΤΤΜΙΔ1-Γ7Ζ) τροποποιητική 
αυτής, 
14. το υπ' αριθμ. πρωτ ΑΔΑΕ 2532/03-08-2017 έγγραφο της Εταιρείας με το οποίο διαβιβάσθηκαν τα παραδοτέα 
έγγραφα, 
15. το υπ' αριθμ. 1-03/08/2018 Πρακτικό της 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», 

16. Την υπ’ αριθ. 255/2018 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 

17. Το πρακτικό της 06.08.2018 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την έγκριση του υπ' αριθμ. 1/03.08.2018 πρακτικού της 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» μετά των 
κάτωθι συνημμένων παραδοτέων εγγράφων: 

1.  1 EDD0_ D00_εγχειριδιο_διαδικασιων_v2 

2. Δελτίο_Προόδου_Ενεργειών_Ωρίμανσης_Πράξης_υποέργων FINAL 

3. ΤΔΠ_report49447_MIS_5031738 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ_ΔΙΟΙΚ_&_ΕΠΙΧ_ΙΚΑΝΟΤ_ΑΔΑΕ-επαρκεια 

5. Δελτίο_Προόδου_Ενεργειών_Ωρίμανσης_Πράξης_Υπ_1-2-3 

6. ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

7. Διαδικασία Δ.01-01 «Διάγνωση αναγκών – Κατάρτιση Ετησίου Προγράμματος» 

8. Διαδικασία Δ.01-02 «Παρακολούθηση και τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος» 

9. E.01.01.02 Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων 

10. E.01.01.01 Ανάγκες  Έργων 

11. ΟΔ.01. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

12. Δ.02-01 «Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων» 

13. Δ.02-02  «Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών» 

14. Δ.02-04 «Σχεδιασμός υλοποίησης έργου» 

15.  Δ.02-05 «Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του έργου» 
16. ΕΝΤΥΠΟ: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» 
17. ΕΝΤΥΠΟ: "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ" 
18. ΕΝΤΥΠΟ: «ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» 
19. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ.02  
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
20. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 
21. Δ.03-01  «Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών – Υλοποίηση με ίδια μέσα» 
22. Δ.03.02 «Χειρισμός Ενστάσεων - Προσφυγών» 
23. Δ.03.03  «Ολοκλήρωση Διαγωνισμού – Υπογραφή Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης» 
24. ΕΝΤΥΠΟ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 
25. Δ.04-01  «Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος» 
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25. Δ.04-02  «Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών– Διαχείριση κινδύνων»  
26.  Δ.04-03  «Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας έργων» 
27. Δ.04-04  «Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου – Ολοκλήρωση έργου» 
28. ΕΝΤΥΠΟ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ» 
29. Δ.05-02 «Εκκαθάριση δαπάνης και διεκπεραίωση πληρωμών» 
30.  Δ.05-01  «Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» 
31.ΕΝΤΥΠΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ»,  
τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 2 της Σύμβασης και συντάχθηκαν από την Εταιρεία STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε, και πρόκειται να υποβληθούν αρμοδίως στο πλαίσιο της Σύμβασης της 
εταιρείας και των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 2 αυτής. 
 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 06.08.2018.      

   

Ο Αντιπρόεδρος  

   

 

 

Μιχαήλ Σακκάς  

 

 

ΑΔΑ: ΨΠΙΘΙΔ1-ΠΩΠ
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