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Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2018 
Αριθ. Πρωτ.: 332  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(Αριθ. 32 /2018) 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης του ετήσιου τακτικού καθαρισμού των κτηριακών 
εγκαταστάσεων της Α.Δ.Α.Ε.» 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 31ης  Ιανουαρίου 
2018 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Χρήστου Ζαμπίρα, του Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Μιχαήλ 
Σακκά, των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Γεωργίου Μπακάλη, Παναγιώτη Ριζομυλιώτη, 
Αικατερίνης Παπανικολάου και Ιωάννη Ασκοξυλάκη, 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 τις διατάξεις του άρθρου 20 αυτού 
περί συμβάσεων ανατιθεμένων κατ’ αποκλειστικότητα, τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 2 αυτού περί 
αρχών εφαρμοζομένων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις του άρθρου 21 
περί εχεμύθειας,  
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 18, Τμήμα Έκτο του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
ε) Του Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» . 

2. Την ανάγκη για τον τακτικό καθαρισμό των γραφείων της Α.Δ.Α.Ε. 
3. Τις οικονομικές προσφορές που συγκεντρώθηκαν για το σκοπό αυτό από τέσσερις (4) Κοινωνικούς 

Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης ((Κοι.Σ.Π.Ε.).  
4. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΑΔΑΕ: 131/12-01-2018 (ΑΔΑ: ΨΙ79ΙΔ1-85Λ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

για τον ΚΑΕ 0839, οικ. έτος 2018. 
5. Την υπ’ αριθ. 33/2018 Εισήγηση προς την Ολομέλεια της ΑΔΑΕ. 
6. Το πρακτικό της από 31.01.2017 Συνεδρίασης της Ολομελείας της ΑΔΑΕ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την με απευθείας ανάθεση δαπάνη για τον τακτικό ετήσιο  καθαρισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων της 
Α.Δ.Α.Ε. στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) «Ηλιοτρόπιο»., ΑΦΜ: 
998202872, ΔΟΥ: Αμαρουσίου, Σαλαμινομάχων 24 Ε, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.151 25, υπό τη δέσμευση της 
τήρησης του όρου περί απορρήτου, όπως θα προσδιοριστεί ειδικώς στη σύμβαση.  

Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη που αφορά την απασχόληση δύο (2) υπαλλήλων 
τρίωρης απασχόλησης τρεις (3) καθημερινές την εβδομάδα μηνιαίου κόστους πεντακοσίων σαράντα ευρώ 
(550,00 €), πλέον ΦΠΑ 24% (ή επτά χιλιάδων πεντακοσίων δυο ευρώ και εξήντα λεπτών (7.502,00 €) για 11 
μήνες, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 0839, Ειδ. Φορέας 17-620, του 
προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε., οικονομικού έτους 2018. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται κάθε 
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δαπάνη του Αναδόχου για την ορθή και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του προς τον εργοδότη, η τιμή 
των υλικών καθαρισμού, το διοικητικό κόστος των υπηρεσιών, το εργολαβικό κέρδος και το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδότη. 

Σε πίστωση των ανωτέρω εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Αρχής για την υπογραφή σχετικής σύμβασης με 
ημερομηνία λήξης την 31.12.2018. 

 
   

   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Χρήστος Ζαμπίρας 
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