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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μαρούσι,02-02-2022
Αριθ. Πρωτ.:279

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2022
Θέμα: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών Τακτικού Καθαρισμού των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Α.Δ.Α.Ε. για ένα (1) έτος».

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της
2ηςΦεβρουαρίου 2022 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 20 αυτού
περί συμβάσεων ανατιθεμένων κατ’ αποκλειστικότητα, τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 5
αυτού περί αρχών εφαρμοζομένων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων καιτις 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. 16887/17-03-16 (ΦΕΚ 151/τ.ΥΟΔΔ/21-03-16) Υπουργικής Απόφασης 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) 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.,
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’ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 2/04.01.2022(ΑΔΑΜ: 22REQ009896005)πρωτογενές αίτημα του
Αυτοτελούς Τμήματος Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών της Αρχής περί ανάγκης παροχής
υπηρεσιών Τακτικού Καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Α.Δ.Α.Ε. για ένα (1) έτοςμε
επισυναπτόμενες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 97/12.01.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC009916681)ηλεκτρονική πρόσκληση της
Αρχής για την υποβολή οικονομικής προσφοράς προς τρεις (3) εταιρείες του χώρου.
4. Την ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας Κοι.Σ.Π.Ε. «Ηλιοτρόπιο» με αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.:
191/24.01.2022.
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5. Το γεγονός ότι η προσφορά πληροί τις απαιτήσεις και τους όρους της υπό στοιχείο (4) ηλεκτρονικής
πρόσκλησης και δεν υπερβαίνει την ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, ήτοι δέκα τρεις χιλιάδες
τριακόσια είκοσι ευρώ (13.320,00€).
6. Το γεγονός ότι η σύμβαση σε ισχύ λήγει την 7η.02.2022.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 90 (22/A)/11.01.2022 (Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ009908652 και Α.Δ.Α.: 95ΣΧΙΔ1Ω5Τ) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 2420204001 (11.100,00€) του
τακτικού προϋπολογισμού της Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2022.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.: 94 (23/A/2023)/11.01.2022 (Α.Δ.Α.: 697ΙΙΔ1-ΝΥΑ) σχετική απόφαση
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης σε βάρος του Α.Λ.Ε.: 2420204001 (2.220,00€) του τακτικού
προϋπολογισμού της Α.Δ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2023.
9. την με αριθμ. 28/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια της Α.Δ.Α.Ε.,
10. το πρακτικό της από 2.2.22 συνεδρίασης της Ολομελείας της Α.Δ.Α.Ε. ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών τακτικού καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων
της Α.Δ.Α.Ε. για ένα (1) έτος στην μοναδική προσφέρουσα εταιρεία Κοινωνικό Συνεταιρισμό
Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)«Ηλιοτρόπιο», Α.Φ.Μ.: 998202872, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Αμαρουσίου,
Σαλαμινομάχων 24Ε, Μαρούσι, Αττικής, Τ.Κ.: 151 25 αντί του ποσού των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων
πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (11.859,21€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με
την από στοιχείο (3) ηλεκτρονική πρόσκληση και την υπό στοιχείο (4) ηλεκτρονική προσφορά του
αναδόχου, υπό την δέσμευση της τήρησης του όρου περί απορρήτου, όπως προσδιορίζεται ειδικώς στην
σύμβαση.
Η προκαλούμενη από την ανωτέρω ανάθεση δαπάνη που αφορά την τρίωρη απασχόληση δύο (2)
υπαλλήλων, τρεις (3) εργάσιμες μέρες της εβδομάδας με μηνιαίο κόστος επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ
και ενενήντα εννέα λεπτά (796,99€),πλέον Φ.Π.Α. 24% (ή έντεκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα εννέα ευρώ
και είκοσι ένα λεπτά (11.859,21€) ετησίως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) θα βαρύνει την πίστωση
του Α.Λ.Ε.: 2420204001, Ειδ. Φορέας 1017-802-0000000, του προϋπολογισμού εξόδων της Α.Δ.Α.Ε.
οικονομικών ετών 2022 (9.882,70€) και 2023 (1.976,51€). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη
του Αναδόχου για την ορθή και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του προς τον εργοδότη, η τιμή των
υλικών καθαρισμού (πλην των χαρτικών), το διοικητικό κόστος των υπηρεσιών, το εργολαβικό κέρδος και
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδότη.
Σε πίστωση των ανωτέρω εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Αρχής για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 2.2.2022

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ράμμος

Εσωτερική Διανομή:

1.

Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών
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