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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

          
ΑΠΟΦΑΣΗ 

(Αριθμ. 486/2022) 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια νέων Firewalls και Network Switches για τη δικτυακή 
υποδομή της Α.Δ.Α.Ε. και την παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης τους 
 
 
Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 1ης 
Δεκεμβρίου 2022 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, του Αντιπροέδρου της Αρχής 
Μιχαήλ Σακκά και των τακτικών μελών Δημητρίου Βέργαδου, Στεφάνου Γκρίτζαλη, Γεωργίου Μπακάλη και 
Αικατερίνης Παπανικολάου και του Νικολάου Ανδρουλακάκη, αναπληρωματικό μέλος του Νικολάου 
Παπαδάκη ο οποίος δεν παρέστη λόγω υπηρεσιακού κωλύματος, αν και νομίμως και εμπροθέσμως είχε 
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) των άρθρων 118 και 120 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, παράγραφος 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’ αριθ. 16887/17-03-16 (ΦΕΚ 151/τ.ΥΟΔΔ/21-03-16) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην 

συγκρότηση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε.  
στ) της υπ’ αριθ. 34051/29.05.2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05.06.2019) Υπουργικής Απόφασης που αφορά 

στον διορισμό Προέδρου της Α.Δ.Α.Ε., όπως διορθώθηκε εις το ορθό με το ΦΕΚ 
396/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019, 

ζ)  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’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 1287/21.11.2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011650164) πρωτογενές αίτημα του 
Υπευθύνου Δικτύου και του Προϊσταμένου του τμήματος Πληροφορικής περί ανάγκης προμήθειας 
νέων Firewall και Network Switches για την δικτυακή υποδομή της Α.Δ.Α.Ε. και την ετήσια υποστήριξης 
τους.  

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3376 (116/A)/24.11.2022 (Α.Δ.Α.: ΕΨΣΙΙΔ1-5ΥΘ και Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ011670725) 
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 3120301001 του τακτικού 
προϋπολογισμού της Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2022. 

Μαρούσι, 01-12-2022 

Αριθ. Πρωτ.: 3463 
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4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3377 (115/A)/24.11.2022 (Α.Δ.Α.: ΩΑΝΨΙΔ1-ΒΓ8 και Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ011675398) 
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 2420989001 του τακτικού 
προϋπολογισμού της Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2022. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 3378/24.11.2022 ηλεκτρονική πρόσκληση της Αρχής για την υποβολή 
οικονομικών προσφορών με Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC011671069 προς πέντε (5) εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο.  

6. Τις ηλεκτρονικές προσφορές των εταιρειών QWISE TECHNOLOGIES P.C. με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 
3408/28.11.2022, Modus Α.Ε. με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 3410/28.11.2022 και ADACOM Προηγμένες 
Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε. με αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 3414/29.11.2022. 

7. Το γεγονός ότι όλες οι εταιρείες πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους της υπό στοιχείο (4) 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης και δεν υπερβαίνουν την ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη.  

8. Την με αριθμ. 331/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.. 
9. Το πρακτικό της από 1.12.22 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε. . 
10. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια δύο (2) Firewall, δύο (2) Core Network Switches και επτά (7) 
Network Switches για την δικτυακή υποδομή της Αρχής και την παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης 
τους στην μειοδότρια εταιρεία με επωνυμία «ADACOM Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε.», Α.Φ.Μ.: 
099554476, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Κρέοντος 25, 10 442 αντί του ποσού των δέκα τριών χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (13.344,88€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για την προμήθεια και των δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων 
λεπτών (2.468,84€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας υποστήριξης 
σύμφωνα με την από στοιχείο (5) ηλεκτρονική πρόσκληση και την υπό στοιχείο (6) ηλεκτρονική προσφορά 
του αναδόχου. 
 
Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των Α.Λ.Ε.: 3120301001 
(13.344,88€) και 2420989001 (2.468,84€) Ειδ. Φορέας 1017-802-0000000, του προϋπολογισμού εξόδων της 
Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2022.  
 
CPV: 32420000-3 Εξοπλισμός δικτύου    
        72253200-5 Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής          
 

   

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 1.12.2022 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Χρ. Ράμμος 
 

 
 

 
Εσωτερική Διανομή:  
1. ΔΔΠΟΥ 
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