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Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2021 
Αριθ. πρωτ.:  1796 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  228 / 2021 

 
 

Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την ετήσια υποστήριξη από την 
κατασκευάστρια  εταιρεία του Checkpoint Firewall της Α.Δ.Α.Ε. 

 
 
 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 23ης Ιουνίου 2021 
παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, 
Στέφανου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη, Νικολάου Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου και απόντος 
του Αντιπροέδρου της Αρχής, Μιχαήλ Σακκά, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύματος αν και είχε νομίμως και 
εμπροθέσμως ειδοποιηθεί, 

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 άρθρου 118 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)», όπως ισχύει, 

γ)  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 18, παρ. 2 
αυτού περί αρχών εφαρμοζομένων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τις διατάξεις 
του άρθρου 21 περί εχεμύθειας, όπως ισχύει,   

δ)  του άρθρου 6, παράγραφος 6 του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α’/27.2.2003) «Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών»,    

ε)   του Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
στ) της υπ’ αριθ. 16887/17.03.2016 (ΦΕΚ 151/τ.ΥΟΔΔ/21.03.2016) Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά στην συγκρότηση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,  
ζ)  της υπ’ αριθ. 34051/29.05.2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05.06.2019) Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αφορά στον διορισμό Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., όπως 
διορθώθηκε εις το ορθό με το ΦΕΚ 396/τ.ΥΟΔΔ/20.06.2019, 

η)  της υπ’ αριθ. 58347/21.12.2020 Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης περί διορισμού νέων μελών στην 
Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1066/τ.ΥΟΔΔ/24.12.2020)  

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 99/30.05.2021 σχετικό πρωτογενές αίτημα του Υπεύθυνου Δικτύου της Αρχής 
περί ανάγκης ετήσιας υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρεία του Checkpoint Firewall της Αρχής.  

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1661/14.06.2021 ηλεκτρονική πρόσκληση της Αρχής για την υποβολή οικονομικών 
προσφορών προς πέντε (5) εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. 

4. Τις ηλεκτρονικές προσφορές των εταιρειών QWISE TECHNOLOGIES P.C. με αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 
1704/16.06.2021, ITWAY HELLAS S.A. με αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 1705/16.06.2021 και ADACOM Προηγμένες 
Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. με αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 1712/17.06.2021.  
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5. Το γεγονός ότι όλες οι προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της υπό στοιχείο (3) ηλεκτρονικής 
πρόσκλησης και δεν υπερβαίνουν την ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ήτοι δύο χιλιάδες εκατόν 
οκτώ ευρώ (2.108,00€).  

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΔΑΕ: 1723 (44/A)/17.06.2021 (Α.Δ.Α.: 9Ζ9ΞΙΔ1-Β2Μ) σχετική απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 2420989001 του τακτικού προϋπολογισμού της Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού 
έτους 2021.  

7. την με αριθμ. 174/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 

8. το πρακτικό της από 23.6.2021 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε. 

9. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση της ετήσιας υποστήριξης από την κατασκευάστρια εταιρεία του 
Checkpoint Firewall της Αρχής με κωδικό προϊόντος CPCES-CO – STANDARDPRO και τα υποσυστήματα: Check 
Point Advanced Networking blade, Check Point Web Security blade, Check Point Security bundle – including 
SG102 and SM203 (FW, VPN, NPM, EPM and LOGS) στην μειοδότρια εταιρεία με επωνυμία ADACOM 
Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε., Α.Φ.Μ.: 099554476, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Κρέοντος 25, Αθήνα, 
Τ.Κ.: 104 42 αντί του ποσού των χιλίων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από στοιχείο (3) ηλεκτρονική πρόσκληση και την υπό στοιχείο (4) ηλεκτρονική 
προσφορά του αναδόχου.   
 
Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Α.Λ.Ε.: 2420989001, Ειδ. 
Φορέας 1017-802-0000000, του προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2021.  
 
CPV: 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού. 
 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 23.6.2021. 
 

 

 Ο Πρόεδρος 

  

 

Χρήστος Ράμμος 

 

          

 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
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