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ΘΕΜΑ: DPO-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Το Δ.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Α) Τη Διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
για την επιλογή της αναδόχου εταιρείας με την πλέον συμφέρουσα
οικονομική προσφορά και εμπειρία, που θα αναλάβει τον τεχνικό
εξοπλισμό και συγκεκριμένα:
1. Την ολική αλλαγή των εξυπηρετητών και μερική των σταθμών
εργασίας του δικτύου.
2. Τοποθέτηση συσκευών προστασίας και ελέγχου πρόσβασης από
το διαδίκτυο.
Τοποθέτηση λογισμικού ελέγχου και προστασίας απώλειας
δεδομένων.
1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ERP) για την
καθετοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών της ΕΣΗΕΑ
καθώς και τη φύλαξη σε πιστοποιημένα κατά το GDPR
Datacenter (Cloud).
Β) Τη Διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για
την επιλογή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων DPO.
Γ) Τους όρους και τα χαρακτηριστικά των Προσκλήσεων για τη
Διεξαγωγή των εν λόγω Διαγωνισμών θα αναλάβει να διατυπώσει ο

νομικός σύμβουλος κ. Απόστολος Τσαλαπάτης σε συνεργασία με
τους κ. κ. Χρ. Μπούση και κ. Z. Μαυράκη έως και την Παρασκευή,
5 Ιουλίου 2019.
Δ) Η επιτροπή η οποία θα αποσφραγίσει τις προσφορές, που θα
κατατεθούν στη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι και τις 31/7, θα
απαρτίζεται από την Ειδική Γραμματέα κ. Μάχη Νικολάρα, το
μέλος του Δ.Σ. κ. Γιώργο Βότσκαρη, τον διευθυντή κ. Χρ.
Μπούση, τον υπεύθυνο μηχανοργάνωσης κ. Z. Μαυράκη και τον
νομικό σύμβουλο κύριο Απ. Τσαλαπάτη.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AIRLEX ΓΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΨΥΚΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ

ΤΗΝ

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά της εταιρείας AIRLEX
(αρ.πρ:1436/24-6-19) για τη βλάβη που διαπιστώθηκε στο ψυκτικό
κύκλωμα:
Α) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ποσό των 890,00€ πλέον ΦΠΑ,
ο

προκειμένου να συμπληρωθεί ψυκτικό υγρό στον 1 ψύκτη.
Β) Εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ποσό των 1.645,00€ πλέον ΦΠΑ,
για την αποκατάσταση διαρροής ψυκτικού κυκλώματος στον 2 ο
ψύκτη.
Γ) Αποφασίζει να
υποβάλει συνολική
κτηρίου καθώς και
οριστική λύση στο
τελευταία χρόνια.

ζητηθεί από την εταιρεία συντήρησης να
έκθεση, που θα αφορά τον κλιματισμό του
τις προτάσεις της, προκειμένου να δοθεί
πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κτήριο τα

