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                                                                                                 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Απαλοιφή του τελευταίου εδαφίου

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ
(Αριθμ. 385/2022)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ξενάγησης και μετακίνησης και την προμήθεια 
δείπνου και αναμνηστικών δώρων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της συνάντησης της Ομάδας 
ECASEC του ENISA στην Αθήνα (12-14 Οκτωβρίου 2022)»

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 
30ηςΣεπτεμβρίου 2022 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, των τακτικών μελών 
Δημητρίου Βέργαδου, Στέφανου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη, Αικατερίνης Παπανικολάου και του 
Νικολάου Ανδρουλακάκη, αναπληρωματικού μέλους του Νικολάου Παπαδάκη, ο οποίος απουσίασε λόγω 
υπηρεσιακού κωλύματος, αν και είχε νομίμως και εμπροθέσμως προσκληθεί,

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 και 328 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 άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ 47 Α΄/27.2.2003) «Αρχή Διασφάλισης του 
Απορρήτου των Επικοινωνιών»,
δ) του Π.Δ. 80/2016  (ΦΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
ε) της υπ’ αριθμ. 16887/17.03.2016 (ΦΕΚ 151/τ.ΥΟΔΔ/21.03.2016) Υπουργικής Απόφασης που 
αφορά στη συγκρότηση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.,
στ) της υπ’ αριθμ. 34051/29.05.19 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05.06.2019) Υπουργικής Απόφασης που 
αφορά στο διορισμό Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε. όπως διορθώθηκε εις το ορθό με το ΦΕΚ 
396/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019. 

2. To 14 Ιουλίου 2022 αίτημα του ENISA για τη συνδιοργάνωση της συνάντησης της Ομάδας ECASEC του 
ENISA στην Αθήνα (12-14 Οκτωβρίου 2022), σύμφωνα με το οποίο η ΑΔΑΕ, εκτός της προσφοράς  ενός 

Μαρούσι, 04-10-2022

Αριθ. Πρωτ.: 2746
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δείπνου, ξενάγησης και αναμνηστικού δώρου στους συμμετέχοντες, προσκαλείται να απευθύνει 
εναρκτήρια ομιλία  (welcome/keynote speech) και μια ομιλία επί τεχνικών θεμάτων,

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2046/29.07.2022 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνών 
Συνεργασιών και Δημοσίων σχέσεων περί ανάγκης προμήθειας δείπνου και αναμνηστικών δώρων και 
την παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και ξενάγησης για 35 άτομα στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης 
συνάντησης της ομάδας ECASEC του ENISA στην Αθήνα στις 12 και 14 Οκτωβρίου 2022,

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2566/21.09.2022 ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας με επωνυμία TREE 
SIXTY Ε.Π.Ε. (δείπνο), την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2581/22.09.2022 ηλεκτρονική προσφορά της 
εταιρείας με επωνυμία Clio's Greek Goods Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Υπηρεσίες Μάρκετινγκ & Εμπόριο Μέσω 
Διαδικτύου (αναμνηστικό δώρο), την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2579/22.09.2022 ηλεκτρονική 
προσφορά της εταιρείας με επωνυμία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (ξενάγηση) και την υπ’ αριθ. πρωτ. 
Α.Δ.Α.Ε.: 2598/23.09.2022 ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας με επωνυμία Axos Travel Ι.Κ.Ε. 
(μετακίνηση),

5. Την  ανάγκη συνεργασίας της ΑΔΑΕ με ευρωπαϊκούς φορείς και ανεξάρτητες αρχές για την ανάδειξη 
θεμάτων που αφορούν στον τομέα της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και την 
ανάγκη προβολής του έργου της στους εν λόγω φορείς,

6. Το γεγονός ότι στην Ομάδα ECASEC του ENISA συμμετέχει η Αρχή δια εκπροσώπων της προκειμένου να 
ενημερώνεται σε ζητήματα αρμοδιότητάς της,

7. Το γεγονός ότι οι συναντήσεις της Ομάδας πραγματοποιούνται στις χώρες των κρατών-μελών που 
συμμετέχουν και συνδιοργανώνονται από την αντίστοιχη εθνική αρχή κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό η 
ΑΔΑΕ είχε συνδιοργανώσει με τον ENISA τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2014,

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2627 (85Α)/26.09.2022 σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τον 
Α.Λ.Ε.: 2420906001, οικ. έτος 2022,

9. Την υπ’αρ. 260/2022 Εισήγηση προς την Ολομέλεια,
10. Το πρακτικό της από 30.9.2022 συνεδρίασης της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. ,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Την έγκριση συνδιοργάνωσης της συνάντησης της Ομάδας ECASEC του ENISA που θα πραγματοποιηθεί 
στην Αθήνα και έχει προγραμματιστεί για τις 12-14 Οκτωβρίου 2022, με την προσφορά δείπνου, 
μετακίνησης και ξενάγησης  στους συμμετέχοντες, μικρού κόστους αναμνηστικού δώρου, καθώς και τον 
ορισμό ομιλητή για μια εναρκτήρια ομιλία (welcome/keynote speech), πλέον της παρουσίασης επί 
τεχνικών θεμάτων.
Β. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας δείπνου για τριάντα πέντε (35) άτομα στην εταιρία με επωνυμία 
THREE SIXTY Ε.Π.Ε., με Α.Φ.Μ.: 997460156, ΔΟΥ: ΣΤ΄ ΑΘΗΝΩΝ και έδρα,  Ηφαίστου 2 και Πλατεία 
Μοναστηρακίου 12, Αθήνα Τ.Κ.: 105 55, έναντι του ποσού των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ 
(1.750,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπό στοιχείο (3) πρωτογενές αίτημα και 
την υπό στοιχείο (4) ηλεκτρονική προσφορά του αναδόχου, όπως αναφέρονται στην υπ’αρ. 260/2022 
Εισήγηση. 
Γ. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών  ξενάγησης  στην εταιρεία με επωνυμία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ξεναγός, Α.Φ.Μ.: 020420175, ΔΟΥ: Α’ ΑΘΗΝΩΝ , Παρθενώνος 17, Αθήνα, Τ.Κ.: 117 42, 
έναντι του ποσού των εκατό πενήντα ευρώ (150,00€( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,   σύμφωνα με το 
υπό στοιχείο (3) πρωτογενές αίτημα και την υπό στοιχείο (4) ηλεκτρονική προσφορά του αναδόχου. 
Δ. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μετακίνησης των συμμετεχόντων στην εταιρεία με 
επωνυμία Axos Travel Ι.Κ.Ε., Α.Φ.Μ.: 093488875, ΔΟΥ: ΙΓ Αθηνών, Πλατεία Κανάρη 2, Αθήνα, Τ.Κ.: 113 61, 
έναντι του ποσού των ογδόντα πέντε ευρώ (85,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπό 
στοιχείο (3) πρωτογενές αίτημα και την υπό στοιχείο (4) ηλεκτρονική προσφορά του αναδόχου.

mailto:info@adae.gr
http://www.adae.gr/
ΑΔΑ: Ψ66ΖΙΔ1-ΔΞΨ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ιερού Λόχου 3 ♦ 15124 Μαρούσι ♦ Τηλ. 210 6387601 ♦ E-mail info@adae.gr ♦ www.adae.gr

ΣΤ. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναμνηστικού δώρου για τους συμμετέχοντες στην εταιρεία 
με επωνυμία Clio's Greek Goods Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., Υπηρεσίες Μάρκετινγκ & Εμπόριο Μέσω Διαδικτύου, 
Α.Φ.Μ.: 800587460, ΔΥΟ: Ηρακλείου, Δωδεκανήσου 15, T.K. 71601, Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, Κρήτης, 
μέχρι του ποσού των τετρακοσίων ευρώ (400,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπό 
στοιχείο (3) πρωτογενές αίτημα και την υπό στοιχείο (4) ηλεκτρονική προσφορά του αναδόχου. 
Οι πληρωμές στις εταιρείες θα γίνουν με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων 
Η προκαλούμενη από τις ανωτέρω αναθέσεις δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε.: 2420906001 
Ειδ. Φορέας 1017-820-0000000, του προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2022. 

CPV: 60000000 – 8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
         63514000 – 5 Υπηρεσίες Ξενάγησης 
         18530000 – 3 Δώρα και βραβεία  

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 30.9.2022

                               Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ράμμος

Ε.Δ.
1. ΑΤΔΣΔ
2. ΑΤΠΔΥ

mailto:info@adae.gr
http://www.adae.gr/
ΑΔΑ: Ψ66ΖΙΔ1-ΔΞΨ


		2022-10-06T11:11:51+0300
	Athens




