Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.:17751
ΑΠΟΦΑΣΗ
O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκαν,
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν

2. τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Κέντρου Διεθνούς και

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 142/27.05.2008
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την με αριθμό 4835
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009)

3. το άρθρο 5 β) του Κανονισμού Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ (ΦΕΚ Β 195/5.2.2009), το οποίο
προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά
από κατάλληλη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόθεσης αγοράς και αιτιολόγηση

4. το γεγονός ότι προκειμένου το ΚΔΕΟΔ να αντεπεξέλθει με συνέπεια στο επιστημονικό

του έργο κρίνεται απαραίτητο να υφίσταται η κατάλληλη τεχνική υποδομή και
υποστήριξη

5. το γεγονός ότι η εταιρία DATAWAYS Hellas A.E. εξειδικεύεται στη παροχή ενός
ολοκληρωμένου συστήματος εξοπλισμού και αντίστοιχων υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης

6. την από 06.12.2013 προσφορά της εταιρίας DATAWAYS Hellas A.E., η οποία απεστάλη
στον ΚΔΕΟΔ την 11.12.2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΚΔΕΟΔ, για 10 ημέρες, της πρόθεσης του ΚΔΕΟΔ να αναθέσει
στην εταιρία DATAWAYS Hellas A.E, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη επί της Κανάρη 75, ΤΚ 544 53
νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κύριο Λευτέρη Τσακιρίδη, Εμπορικό Διευθυντή, την ανανέωση
λογισμικού communication server iNODE, και ειδικότερα των ενεργοποιημένων λειτουργιών για
μέχρι 50 χρήστες (Email server, Antispam, Email Antivirus, Proxy server, File server), την ανανέωση
αδειών desktop antivirus της ESET NOD32 για 45 χρήστες, την ανανέωση συμβολαίων hardware
replacement της Cisco Systems με κάλυψη αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, την
προμήθεια ενός φυσικού server CISCO C24 M3 στον οποίο θα εγκατασταθεί το iNODE και την
υπηρεσία μεταφοράς και εγκατάστασης του λογισμικού iNODE στο νέο server. Το συνολικό κόστος
του παραπάνω εξοπλισμού και υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 4.750,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23%.
Ο Διευθυντής του ΚΔΕΟΔ
Καθηγητής Βασίλειος Χριστιανός

