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Μαρούσι, 11 Ιανουαρίου 2018 
Αριθ. Πρωτ.: 99  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
(Αριθ. 4/2018) 

ΘΕΜΑ:   «Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών ετήσιας σύνδεσης σε ηλεκτρονική βάση νομικής 
πληροφόρησης» 

Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις:  

1. 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 Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
ε) της υπ’ αριθ. 301/4.10.2017 Απόφασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ. 

2.  Την υπ΄αριθμ. 3857/29-12-2017 οικονομική προσφορά της εταιρείας «INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.». 

3. Την υπ’ αριθ. 28/3-1-2018 (ΑΔΑ: ΨΘ0ΕΙΔ1-ΡΥ2) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 
0873, οικ. έτος 2018. 

4. Την ανάγκη για σύναψη σύμβασης σύνδεσης σε ηλεκτρονική βάση νομικής πληροφορίας. 

5. Το γεγονός ότι η Α.Δ.Α.Ε. είναι απολύτως ικανοποιημένη από τη μέχρι σήμερα συνεργασία της με την 
εταιρεία INTRASOFT INTERNATIONAL S.A. και θεωρεί τις υπηρεσίες της ως συμφερότερες και 
καταλληλότερες για τις ανάγκες της απ΄αυτές του ανταγωνισμού. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Την με απευθείας ανάθεση της δαπάνης για την προμήθεια υπηρεσιών νομικής πληροφόρησης στην εταιρεία 
με την επωνυμία «INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.», με έδρα το Λουξεμβούργο (2b, rue Nicolas Bové, L-
1253 Luxembourg) και με Υποκατάστημα στην Ελλάδα το οποίο εδρεύει στην Παιανία επί του 19ου χλμ. Λ. 
Παιανίας – Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19002, (ΑΦΜ: 099360290, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) η οποία έχει μετά την από 
2/1/2012 απορρόφηση της εταιρίας INTRACOM IT SERVICES, την κυριότητα, διαχείριση και εκμετάλλευση 
της Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ» που στεγάζεται στην Αθήνα, επί της οδού Δορυλαίου 10-12. 

Η ετήσια δαπάνη σύνδεσης στην ως άνω ηλεκτρονική βάση νομικής πληροφόρησης ανέρχεται στο ποσό των 
χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει την πίστωση 
του ΚΑΕ 0873, Ειδ. Φορέας 17-620, του προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε., οικονομικού έτους 2018. 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 

Χρήστος Ζαμπίρας 
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