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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαροφςι, 24 Μαρτίου 2021
Αρικ. πρωτ.: 836
ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΘ 95 / 2021
Θζμα: Ζγκριςη απευθείασ ανάθεςησ παροχήσ υπηρεςιών ςυντήρηςησ και τεχνικήσ υποςτήριξησ των
φωτοτυπικών μηχανημάτων τησ Α.Δ.Α.Ε.

Η Ολομζλεια τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ
24θσ Μαρτίου 2021 παριςταμζνων του Προζδρου τθσ ΑΔΑΕ, Χριςτου Ράμμου, του Αντιπροζδρου τθσ Αρχισ,
Μιχαιλ ακκά, των τακτικϊν μελϊν Δθμθτρίου Βζργαδου, Γεωργίου Μπακάλθ, o οποίοσ όμωσ απείχε από
τθν ψθφοφορία, Νικολάου Παπαδάκθ και Αικατερίνθσ Παπανικολάου, κακϊσ επίςθσ και τθσ Βαςιλικισ
Διαμαντοποφλου, αναπλθρωματικοφ μζλουσ του τζφανου Γκρίτηαλθ, ο οποίοσ δεν παρζςτθ λόγω
κωλφματοσ, αν και είχε νομίμωσ και εμπροκζςμωσ ειδοποιθκεί
ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ:
α) του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Αϋ/28.6.2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
β) του άρκρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Αϋ/8.8.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει,
γ) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Αϋ/8.8.2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), και ιδίωσ τισ διατάξεισ του άρκρου 20 αυτοφ
περί ςυμβάςεων ανατικεμζνων κατ’ αποκλειςτικότθτα, τισ διατάξεισ του άρκρου 18, παρ. 2 αυτοφ
περί αρχϊν εφαρμοηομζνων ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ διατάξεισ του
άρκρου 21 περί εχεμφκειασ, όπωσ ιςχφει,
δ) του άρκρου 6, παράγραφοσ 6 του Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α’/27.2.2003) «Αρχι Διαςφάλιςθσ του
Απορριτου των Επικοινωνιϊν»,
ε) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ»
ςτ) τθσ αρικ. 16887/17-03-16 (ΦΕΚ 151/τ.ΤΟΔΔ/21-03-16) Τπουργικισ Απόφαςθσ που αφορά ςτθν
ςυγκρότθςθ τθσ Ολομζλειασ τθσ Α.Δ.Α.Ε.,
η) τθσ υπ’ αρικ. 34051/29.05.2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΤΟΔΔ/05.06.2019) Τπουργικισ Απόφαςθσ που αφορά ςτον
διοριςμό Προζδρου τθσ Α.Δ.Α.Ε., όπωσ διορκϊκθκε εισ το ορκό με το ΦΕΚ 396/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019,
θ) τθσ υπ’ αρικμ. 58347/21.12.2020 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων περί διοριςμοφ νζων μελϊν ςτθν Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν
(ΦΕΚ 1066/24.12.2020)
2. Σο υπ’ αρικ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 45/12.03.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008296995) πρωτογενζσ αίτθμα του
Αυτοτελοφσ Σμιματοσ Προςωπικοφ και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν τθσ Αρχισ περί ανάγκθσ παροχισ
υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ τεςςάρων (4) φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων τθσ Α.Δ.Α.Ε.
είτε για ζνα (1) ζτοσ είτε μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ.
3. Σθν υπ’ αρικ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 681/12.03.2021 θλεκτρονικι προςφορά τθσ εταιρείασ με επωνυμία KONICA
MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ Α.Ε.
4. Σο γεγονόσ ότι θ ςφμβαςθ ςε ιςχφ λιγει τθν 31θ.03.2021.
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5. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 753 (33/A)/18.03.2021 (Α.Δ.Α.: 9ΘΞΤΙΔ1-1ΚΑ) ςχετικι απόφαςθ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ ςε βάροσ του Α.Λ.Ε.: 2420389001 (2.697,00€ κατ’ εκτίμθςθ) του τακτικοφ προχπολογιςμοφ
τθσ Α.Δ.Α.Ε. οικονομικοφ ζτουσ 2021.
6. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 756/18.03.2021 (Α.Δ.Α.: ΨΔ2ΙΔ1-ΘΟ9) ςχετικι απόφαςθ προζγκριςθσ
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςε βάροσ του Α.Λ.Ε.: 2420389001 (899,00€ κατ’ εκτίμθςθ) του τακτικοφ
προχπολογιςμοφ τθσ Α.Δ.Α.Ε. οικονομικοφ ζτουσ 2022.
7. τθν με αρικμ. 81/2021 ειςιγθςθ προσ τθν Ολομζλεια τθσ Α.Δ.Α.Ε.
8. το πρακτικό τθσ από 24.3.2021 ςυνεδρίαςθσ τθσ Ολομελείασ τθσ Α.Δ.Α.Ε.
9. τθν ανάγκθ διαςφάλιςθσ του απορριτου των επικοινωνιϊν.

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Εγκρίνουμε τθν απευκείασ ανάκεςθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ
τεςςάρων (4) μθχανθμάτων KONICA MINOLTA (ενόσ (1) C300i και τριϊν (3) 308e) για τθν κάλυψθ των
αναγκϊν τθσ Α.Δ.Α.Ε. είτε για ζνα (1) ζτοσ είτε μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ, ιτοι
τρεισ χιλιάδεσ πεντακόςια ενενιντα ζξι ευρϊ (3.596,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α., ςτθν εταιρεία
με τθν επωνυμία «KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΛΤΕΙ Α.Ε.», Α.Φ.Μ.: 094048100, Δ.Ο.Τ.: Φ.Α.Ε.
Ακθνϊν, Μεςολογγίου 3, Σ.Κ.: 144 51, Μεταμόρφωςθ ζναντι των ποςϊν ςφμφωνα με τον κατωτζρω πίνακα
και τθν υπό ςτοιχείο (3) προςφορά του αναδόχου, υπό τθ δζςμευςθ τθσ τιρθςθσ του όρου περί απορριτου,
όπωσ κα προςδιοριςτεί ειδικϊσ ςτθ ςφμβαςθ.
Κόστος αντιγράφου προ Φ.Π.Α. 24%
Μηχάνημα
Α4BW

A4CO

Bizhub C300i Α3

0,0045€

0,0450€

Bizhub 308e Α3

0,0045€

Η χρζωςθ κα γίνεται κάθε τρίμηνο με τθν ζκδοςθ των προβλεπόμενων από τον νόμο παραςτατικϊν με βάςθ
τον ενςωματωμζνο ςτο μθχάνθμα μετρθτι αντιγράφων.
Η προκαλοφμενθ από τθν ανωτζρω ανάκεςθ δαπάνθ κα βαρφνει τθν πίςτωςθ του Α.Λ.Ε.: 2420389001, Ειδ.
Φορζασ 1017-802-0000000, του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ Α.Δ.Α.Ε. οικονομικϊν ετϊν 2021 (2.697,00€
κατ’ εκτίμθςθ) και 2022 (899,00€ κατϋεκτίμθςθ).
ε πίςτωςθ των ανωτζρω εξουςιοδοτείται ο Πρόεδροσ τθσ Αρχισ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
CPV: 50313200-4 Τπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων
Κρίκθκε και αποφαςίςτθκε τθν 24.3.2021
Ο Πρόεδροσ

Χριςτοσ Ράμμοσ
Εςωτερικι Διανομι:
Αυτοτελζσ Σμιμα Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν
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