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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

" Προμήθεια χιλίων εκατό (1.100) αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας από κακόβουλες ενέργειες" 

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 Έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων - Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α/1987), 

όπως ισχύει. 

 

2. Τα άρθρα 1, 2, 3 παρ. 1, 17, 19, 25, 129, 147-149Α και 164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων - Μέρος Β' 

(ΦΕΚ 51/Α/1997), όπως ισχύει. 

 

3. Τον Ν. 4412/2016 ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων), όπως ισχύει. 

 

4. Την υπ' αριθμ. 15582/10034/09.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β/09.11.2015) απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 

για τη μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα, όπως ισχύει. 

 

5. Την ανάγκη προμήθειας χιλίων εκατό (1.100) αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας από κακόβουλες ενέργειες μέσω 

DNS,  χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 28348/05.10.2022 υπηρεσιακό σημείωμα του 

Τμήματος Υπολογιστικών Υποδομών και Δικτύων της Δ/νσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Βουλής των Ελλήνων. 

 

6. Την από 14.10.2022 έγκριση του υπ' αριθμ. 28348/05.10.2022 υπηρεσιακού σημειώματος από το Γενικό Γραμματέα της 

Βουλής. 

 

7. Την από 08.11.2022 ανάρτηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 

 

8. Την ανάληψη υποχρέωσης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικός Φορέας (Ε.Φ.) 

1003-201-0000000, Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.) 3140301001, οικονομικού έτους 2022, που προκύπτει από 

την παρούσα απόφαση. 

 
Αποφασίζουμε 

 
            την ανάθεση στον οικονομικό φορέα ADACOM Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε., Κρέοντος  25, Αθήνα 

104 42, (e-mail: ssl@adacom.com), της προμήθειας χιλίων εκατό (1.100) αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας από 

κακόβουλες ενέργειες μέσω DNS (100 άδειες Cisco Umbrella WLAN, 1.000 άδειες Cisco Umbrella DNS Security 

Essentials και 1 year Support for Umbrella), που αποτρέπει τον κακόβουλο χρήστη να εκμεταλλευτεί το σύστημα 

ονομάτων τομέα, για να προωθήσει αιτήματα από δίκτυα και χρήστες με κακόβουλο περιεχόμενο, και αποτρέπει  απειλές 

σε οποιαδήποτε θύρα ή πρωτόκολλο, όχι μόνο στην κίνηση HTTP & HTTPS, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, αρχής 

γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας απόφασης. 

 

   Με την προϋπόθεση ότι θα βεβαιωθούν τα ανωτέρω από την οικεία επιτροπή, εγκρίνουμε συνολική δαπάνη ποσού 

είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (23.949,58 €), ήτοι 19.314,18 € + 
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4.635,40 € για ΦΠΑ, σε βάρος του Ε.Φ. 1003-201-0000000 και ΑΛΕ 3140301001 του προϋπολογισμού της Βουλής των 

Ελλήνων χρήσης 2022, (σχετική η από 28.09.2022 προσφορά του αναδόχου). 

 

   Ως χρόνος παράδοσης και παραλαβής των ανωτέρων αδειών χρήσης λογισμικού ορίζονται οι τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας 

απόφασης. 

 

   Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση  να προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο 

Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων (Μέγαρο Αρβανίτη, Βασ. Σοφίας 11, γραφείο 518) ή να τα αποστείλει στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση timologia@parliament.gr εάν έχουν εκδοθεί ψηφιακά, στα οποία θα αναγράφεται ο αριθμός 

πρωτοκόλλου της παρούσας. 

 

   Συγκροτούμε επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: α) Τριανταφύλλου Γεώργιο (g.triantafyllou@parliament.gr), 

πρόεδρο, β) Γεωργουδάκη Γεώργιο (gegeor@parliament.gr), γ) Τσελεκούνη Απόστολο (a.tselekounis@parliament.gr), 

τακτικά μέλη, και δ) Παπαλόη Ασπασία (a.papaloi@parliament.gr), αν/κή πρόεδρο, ε) Μαλίτα Γεώργιο 

(giorgio@parliament.gr), αν/κό μέλος, στην οποία αναθέτουμε τη βεβαίωση των ανωτέρω με την υποβολή του σχετικού 

πρωτοκόλλου παραλαβής, καθώς και την κοινοποίησή του στον ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο επί αποδείξει. Κάθε υπαίτια καθυστέρηση υποβολής του πρωτοκόλλου παραλαβής θα διώκεται πειθαρχικά. 

 

   Ο ανάδοχος καλείται  να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, 

στο Τμήμα Προμηθειών της Βουλής των Ελλήνων (γραφείο 517) για την υπογραφή της σχετικής δήλωσης αποδοχής των 

όρων της παρούσας απόφασης. 

  
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη 23.949,58 €  είναι 

εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό Ειδικού Φορέα 

1003-201-0000000 και Α.Λ.Ε.  3140301001 

πίστωσης. 

Καταχωρήθηκε με α/α 1380 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής του Τμήματός μας. 

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 40.015,88 €  

Αθήνα, 27/10/2022 

Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Ειδικού Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού 

 

  

 

  

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΑΣ 

  

 

  

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 

 

  

 

  

 

 

 

Κοινοποίηση :   

1. Γραφείο Προέδρου Βουλής των Ελλήνων 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3. Προϊστ. Γ.Δ. Οικονομικών και Διοικητικής Υποστήριξης 

4. Προϊστ. Γ.Δ. Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων 

5. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

6. Τμήμα Ειδικού Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού 

7. Τμήμα Προμηθειών 

8. Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών και Δικτύων 

9. Μέλη Επιτροπής 

10. ADACOM Προηγμένες Εφαρμογές Διαδικτύου Α.Ε.             
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