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Μαρούσι, 15 Σεπτεμβρίου 2021 
Αριθ. πρωτ.:  2471 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  275 / 2021 
 
 

Θέμα:  «Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακού υλικού (hardware) για τις 
ανάγκες της Α.Δ.Α.Ε.». 

 
 
 
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 
Σεπτεμβρίου 2021 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της 
Αρχής, Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη, Γεωργίου 
Μπακάλη, Νικολάου Παπαδάκη και Αικατερίνης Παπανικολάου,  
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.: 116/30.06.2021 σχετικό πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς 
Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών της Αρχής περί ανάγκης προμήθειας 
πληροφοριακού υλικού (hardware) για τις ανάγκες της Αρχής.  

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 2339/30.08.2021 ηλεκτρονική πρόσκληση της Αρχής για την υποβολή 
οικονομικών προσφορών προς τέσσερις (4) εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. 

4. Τις ηλεκτρονικές προσφορές των εταιρειών E-GATE COMMERCE με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 
2358/02.09.2021 και MSYSTEMS Ι.Κ.Ε. με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2363/03.09.2021.  
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5. Το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρείας MSYSTEMS Ι.Κ.Ε. απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη.  
6. Το γεγονός ότι η προσφορά της εναπομένουσας εταιρείας E-GATE COMMERCE πληροί τις 

απαιτήσεις και τους όρους της υπό στοιχείο (3) ηλεκτρονικής πρόσκλησης και δεν υπερβαίνει την 
ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ήτοι χίλια οκτακόσια πενήντα ευρώ (1.850,00€).  

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2390 (66/A)/06.09.2021 (Α.Δ.Α.: ΨΔΔ8ΙΔ1-571) σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 3120301001 του τακτικού προϋπολογισμού της 
Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2021.  

8. Την με αριθμ. 214/2021 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε. 
9. Το πρακτικό της από 15-9-2021 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πληροφοριακού υλικού (hardware), 
συγκεκριμένα: είκοσι τεσσάρων (24) σκληρών δίσκων  SSD και δύο (2) σκληρών δίσκων HDD για τις 
ανάγκες της Αρχής στην εναπομένουσα εταιρεία με επωνυμία E-GATE COMMERCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ι.Κ.Ε., Α.Φ.Μ.: 801068215, Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Δημητρίου Ράλλη 37 & Μαραθωνοδρόμου, 
Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 24 αντί του ποσού των χιλίων οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και έντεκα λεπτών 
(1.846,11€) 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.: 
3120301001, Ειδ. Φορέας 1017-802-0000000, του προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού 
έτους 2021.  
 
CPV: 30237100-0 Μέρη υπολογιστών  
         30233130-1 Μονάδες αποθήκευσης μαγνητικού δίσκου   
 
 
 
Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 15-9-2021 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 

 
  Χρήστος Ράμμος 

 
          
 
                             
 
Εσωτερική Διανομή:  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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