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  Μαρούσι, 3 Νοεμβρίου 2011 

Αρ. πρωτ. :1873 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 AA  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
((  ααρριιθθμμ::  116611//22001111  ))  

  
 
Θέμα:  

«Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και συντήρηση φωτοαντιγραφικού 
μηχανήματος»   

 

 

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών στη συνεδρίαση της 
2ας Νοεμβρίου 2011 παρισταμένων του Προέδρου της ΑΔΑΕ, κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλου, του 
Αντιπροέδρου της Αρχής, κ. Κωνσταντίνου Μαραβέλα, και των τακτικών μελών, κ.κ. Μιχαήλ 

Γεωργιακόδη, Χρήστου Καψάλη, Ιάκωβου Βενιέρη, Σταύρου Σκοπετέα και Νικόλαου 
Καλουπτσίδη έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.3115/2003 (ΦΕΚ 47Α’/27.2.2003), που ορίζει 

ότι η ΑΔΑΕ μπορεί να συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μελετών και προμηθειών 
για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της. 

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19Α’/1.2.1995), όπως ισχύουν, και ιδίως το εδάφιο 

β, της παρ. γ  του άρθρου 12 και το άρθρο 13 του νόμου αυτού. 

3. Το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266Α΄/4.12.1996) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150Α’/10.7.2009), και ιδίως το άρθρο 22 αυτού. 

5. Την υπ’ αριθμ. Π1/7446/14.1.2002 (ΦΕΚ 112Β’/31.1.2002) Υ.Α. του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 & 16 του 
Ν.2286/1995)». 

6. Την από 19.2.2008 Εσωτερική Διαδικασία Προμηθειών και Υπηρεσιών της ΑΔΑΕ. 

7. Τον όγκο φωτοτυπιών για τη διεκπεραίωση του οποίου κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ενός 
ακόμη φωτοαντιγραφικού μηχανήματος πέραν του κεντρικού της υπηρεσίας. 

8. Τις οικονομικοτεχνικές προσφορές που συγκεντρώθηκαν για τον συγκεκριμένο σκοπό 

και επισυνάπτονται στην παρούσα. 

9. Την ανάλυση και τον υπολογισμό του κόστους αγοράς και συντήρησης των 
φωτοαντιγραφικών συσκευών, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα της παρούσης.  

10. Την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΑΔΑΕ για το 

οικονομικό έτος 2011 με ΚΑΕ 0713.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος από την εταιρία με την επωνυμία «Konica 

Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε.», η οποία έδωσε τη συμφερότερη οικονομοτεχνικά 

προσφορά και την υπογραφή συμβολαίου συντήρησης. 

ΑΔΑ: 45Β2ΙΔ1-ΤΛΞ
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Το συνολικό κόστος για τη συγκεκριμένη προμήθεια ανέρχεται στα 1.968,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

  Ο Πρόεδρος  
  α/α 

Ο Αντιπρόεδρος  

  
 
 

Κωνσταντίνος Μαραβέλας  

ΑΔΑ: 45Β2ΙΔ1-ΤΛΞ


