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Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2018  
Αρ. πρωτ.: 2678 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 ( αριθ.: 258/2018 )  
 

Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης κατόπιν συγκέντρωσης προσφορών της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και οθονών για τις ανάγκες της Α.Δ.Α.Ε.  

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στην Συνεδρίαση της 29ης  Αυγούστου 2018, 
παρισταμένων του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ Σακκά, των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Γεωργίου 
Μπακάλη, Παναγιώτη Ριζoμυλιώτη,  καθώς του κ. Γεωργίου ΜΙσαηλίδη, αναπληρωτή της κ. Αικατερίνης Παπανικολάου, 
η οποία 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), και ιδίως το άρθρο 118 αυτού, 

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 από 18-7-2018 (Αρ.Πρωτ.ΑΔΑΕ: 2383/19-7-2018) πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών γραφείου για τις ανάγκες της ΑΔΑΕ που εστάλη μετά συνημμένου κείμενου 
τεχνικών προδιαγραφών, όπως συνετάχθη από αρμόδια στελέχη της Αρχής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 
πέντε (5) εταιρείες του χώρου με μέριμνα του αρμοδίου για τις Προμήθειες Τμήματος της Αρχής. 

3. Τις οικονομικές προσφορές που υπεβλήθησαν για τον σκοπό αυτό από τρεις (3) εταιρείες του χώρου. 

4. Την υπ’ αριθ. 2506/1-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΠΙΔ1-ΗΞΓ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 1723, οικ. 
έτος 2018. 

5. Την υπ’ αριθ. 256/2018 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 

6. Το πρακτικό της 29.08.2018 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την, κατά πλειοψηφία, έγκριση προμήθειας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, δεκατεσσάρων (14) ηλεκτρονικών υπολογιστών Desktop Dell 3050MT W10P/i5-
7500/4GB/500GB/VGA/5Y και δεκαέξι (16) οθονών γραφείο Monitor 22" Dell S2218H IPS, FHD, HDMI, Speakers, 5Y από 
την μειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ», ΑΦΜ: 094178127, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Eλαιώνων 51-53, 15351 Παλλήνη.  

ΑΔΑ: ΩΕΜΞΙΔ1-01Α
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Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη, συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων εννιακοσίων εννέα ευρώ και 
πενήντα δύο λεπτών (10.909,52€)  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 2018. 

Η ως άνω παραγγελία επειδή αφορά σε ετοιμοπαράδοτα προϊόντα να εκτελεστεί μέχρι 31 Αυγούστου 2018, ενώ τα 
προϊόντα να παραδοθούν ως 10 Σεπτεμβρίου 2018 στα γραφεία της Αρχής 

Σε πίστωση των ανωτέρω εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε. για την υπογραφή σχετικής σύμβασης. 

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 29.08.2018.      

   
Ο Πρόεδρος  

κ.α.α.  
   

Μιχαήλ Σακκάς 
Αντιπρόεδρος 
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