ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 17ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σε Γεπηέξα 5.12.2011 θαη ώξα 15:00, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεωλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
(Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Παλόξκνπ 2, ζπλήιζε ε Δ/Δ ύζηεξα από ηελ πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Δ/Δ, θ. Ιωάλλε Πνιύδνπ, κε αξηζκ. πξωη. 3306/5.12.2011.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ιωάλλεο Πνιύδνο
2. Γαλάε Αληωλάθνπ
3. Γ. Καινγεξόπνπινο
4. Μαξία Μαληνπβάινπ
5. Γ. Μηζνθνίιεο

- Πξόεδξνο Δ/Δ
- Αληηπξόεδξνο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Αλαπιεξωκαηηθό Μέινο Δ/Δ

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ήηαλ ζε απαξηία δηόηη ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ηα 4 από ηα 7
ηαθηηθά κέιε ηεο θαη 1 αλαπιεξωκαηηθό ηεο κέινο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξνϊζηακέλε ηνπ
Οξγαληζκνύ Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαύξνο Μέληνο.
ΘΔΜΑ 5ο: Έγκπιζη ζκοπιμόηηηαρ διενέπγειαρ ππόσειπος μειοδοηικού διαγωνιζμού για
ηη ζςνηήπηζη, ηιρ επιζκεςέρ και γενικά ηην ηεσνική ςποζηήπιξη ολόκληπος
ηος ζςζηήμαηορ ηος μησανογπαθικού εξοπλιζμού ηος Οπγανιζμού
(εγκαηαζηάζειρ, δίκηςα, ζςζκεςέρ, μησανήμαηα και ππογπάμμαηα) για ένα
έηορ.
Σν ζέκα εηζεγήζεθε ε Πξνϊζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο θα Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη κεηά
από ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, ε Δ/Δ απνθάζηζε νκόθωλα ηα εμήο:
ΑΠΟΦΑΗ
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο εγθξίλεη θαη’ εηζήγεζε:
1. Σελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ βάζεη ηνπ Ν.
2286/95 (άξζξν 2, παξ. 3, εδάθην γ θαη δ) «Πεξί Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ηνπ
άξζξνπ 83, παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95 (άξζξν 83) «Πεξί Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ» όπωο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ.2./45564/0026/31.07.01 απόθαζε Τπ. Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ
1066Β/01) πεξί «Αύμεζεο θαη νξηζκνύ ζε Δπξώ ηωλ ρξεκαηηθώλ πνζώλ ηνπ άξζξνπ 83,
παξ. 1 ηνπ Ν. 2362/95» γηα ηε ζπληήξεζε, ηηο επηζθεπέο θαη γεληθά ηελ ηερληθή ππνζηήξημε
νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ Οξγαληζκνύ
(εγθαηαζηάζεηο, δίθηπα, ζπζθεπέο, κεραλήκαηα θαη πξνγξάκκαηα) γηα έλα έηνο.
2. Η αλάζεζε ζα πεξηιακβάλεη:

1. Σε ζπληήξεζε, ηηο επηζθεπέο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε νιόθιεξνπ ηνπ
κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ, ηωλ εγθαηαζηάζεωλ, ηωλ δηθηύωλ θαη ηωλ
πξνγξακκάηωλ. Η ζπληήξεζε θαη νη επηζθεπέο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ρώξν ηεο
έδξαο ηνπ νξγαληζκνύ. ηελ πεξίπηωζε πνπ δεκηνπξγεζνύλ κεγάιεο βιάβεο πνπ δελ
ζα κπνξνύλ λα επηζθεπαζζνύλ ζηελ έδξα ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο, ηόηε νη ζπζθεπέο ζα
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2. Σνλ εληνπηζκό πξνβιεκάηωλ θαη ηελ επίιπζε ηωλ ζε επίπεδν εγθαηαζηάζεωλ, δηθηύωλ,
ζπζθεπώλ θαη πξνγξακκάηωλ ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγώλ.
3. Σελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζηα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο από ηνύο θαζώο θαη ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξίπηωζε πξνζβνιήο ηνπ από ηνύο κέζω ηωλ
servers.
4. Σελ απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνλ
έιεγρν γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηωλ πξνγξακκάηωλ ειεθηξνληθήο πξνζηαζίαο.
3. Η δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο ζα είλαη 12 κήλεο.
4. Η δαπάλε ππνινγίδεηαη όηη ζα αλέιζεη ζηα 7.000 ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηαδηαθά αλά δίκελν.
5. Σνλ νξηζκό Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηωλ
παξαπάλω εξγαζηώλ απνηεινύκελε από ηνπο παξαθάηω ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνύ
Αζήλαο:


Αλαζηαζία Αβδειίδνπ



Διέλε Γηαλλαθνπνύινπ



Αηκηιία Βεάθε

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ
ηαύξνο Μέληνο

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ/Δ
Ιωάλλεο Πνιύδνο
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