
ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση  σκοπιμότητας  ανάθεσης  σύμβασης  για  την  προμήθεια,  εγκατάσταση  και
συντήρηση για τρία έτη, συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (  UPS  ) της ΕΕΤΤ»  

H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη:

α΄. τον N. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων
Έργων  και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012), όπως ισχύει,

β΄. τον  Ν.  4727/2020  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική
Νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  -
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α΄/2020), 

γ΄.       τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαίτερα
το άρθρο 118, όπως ισχύει τροποποιηθείς, 

δ΄.     την  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  62189/2001  «Κανονισμός  Οικονομικής
Διαχείρισης της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1391/Β΄/2001),

ε΄.       την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ : 237/084/03.12.2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών
της Ε.Ε.Τ.Τ. και Παροχής σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001),

στ΄.     την ΕΕΤΤ ΑΠ: 1009/014/4.10.2021 «Χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της
ΕΕΤΤ για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών»
(ΦΕΚ 4873/Β΄/2021)

ζ΄. τη με αριθμό πρωτ. ΕΕΤΤ 36674/01.03.2023 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της
ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική Εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κωνσταντίνου
Μασσέλου.

Επειδή :  

1. Η ΕΕΤΤ προμηθεύθηκε το υφιστάμενο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)  MGE
Galaxy  3000  με  S/N:  730G4800T  το  έτος  2007,  βάσει  των  υπ’  αριθμ.  44/2006  και
44/2006/Α συμβάσεων μεταξύ της ΕΕΤΤ και της εταιρείας «QUALITY & RELIABILITY
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΥΨΗΛΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  αναδόχου  του  διαγωνισμού  για  την  υλοποίηση  του

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
Μαρούσι, 06.03.2023
ΑΠ 1067/12

ΑΔΑ: 9ΒΙ2639-ΖΞΧ



ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΕΕΤΤ (ΟΠΣ).  Το εν λόγω UPS αποτελεί
μέρος εξοπλισμού του ΟΠΣ και δεν έχει  καταχωρηθεί με ξεχωριστό κωδικό στο σχετικό
μητρώο παγίων της ΕΕΤΤ.

2. Διαπιστώνεται η ανάγκη για την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος αδιάλειπτης
παροχής ισχύος  (UPS)  της ΕΕΤΤ, μοντέλου  MGE Galaxy 3000 με S/N: 730G4800T, η
επάρκεια του οποίου, σε ανταλλακτικά συντήρησης, λήγει εντός του έτους 2023. 

3. Παρουσιάζεται η ανάγκη για προμήθεια, εγκατάσταση και κατ’ ελάχιστο τριετή συντήρηση
νέου συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), ισχύος 20kW προς αντικατάσταση του
υφιστάμενου συστήματος.

4. Η  εταιρεία  Schneider  Electric  επιτελεί,  επί  σειρά  ετών,  με  επιτυχία  και  επάρκεια  τη
συντήρηση  του  υπάρχοντος  συστήματος  αδιάλειπτης  παροχής  ισχύος  (UPS)  της  ΕΕΤΤ,
εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της υλικοτεχνικής υποδομής της ΕΕΤΤ. 

Αποφασίζει :

1. Εγκρίνει  τη  σκοπιμότητα  ανάθεσης  σύμβασης, για  την  προμήθεια,  εγκατάσταση  και
συντήρηση για τρία έτη, συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) για τις ανάγκες της
ΕΕΤΤ.

2. Εγκρίνει  τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016, προς την εταιρεία «Schneider Electric».

3. Εγκρίνει  την  απόσυρση  του  υφιστάμενου  συστήματος  αδιάλειπτης  παροχής  ισχύος  (UPS)
MGE Galaxy 3000, με S/N: 730G4800T.

4. Εγκρίνει  το  συνολικό  τίμημα  το  οποίο  εκτιμάται  στο  ποσό  των  εικοσιπέντε  χιλιάδων
(25.000,00) Ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
ΕΕΤΤ, χρήσεων 2023-2026. Η ανωτέρω αμοιβή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ όπως:

  προβεί στη σχετική διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τη σχετική ανάθεση
της σύμβασης.

 προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση της σχετικής προμήθειας,
στην οποία θα καθορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

 ορίσει τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης και να τροποποιεί
τη σύνθεσή της, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Ο Πρόεδρος

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
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