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 «ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ» 

 

Θέκα: «ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACKUP)» 

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1069/80 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 328 ηνπ Ν. 4412/2016. 

3. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, Πξνκεζεηώλ & Τπεξεζηώλ ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α.Θ.. 

4. Σελ κε αξηζκό 275/2018 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Τ.Α.Θ. 

5. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2020 ν νπνίνο 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 276/2019 Απόθαζε ηνπ Δ.. θαη επηθπξώζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζ. 73923+73899 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

7. Σελ αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ιήςε αληηγξάθσλ 

αζθαιείαο (backup)». 

8. Σελ από 10-06-2020 εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup)» 

πξνθεηκέλνπ ζηελ θαζεκεξηλή ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ηεξνύληαη ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ΣΡΙΣΧΝ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε αζθαιέο ζύζηεκα 

απνζήθεπζεο. 

9. Σν γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ππό δηελέξγεηα δαπάλε έρεη αλαιεθζεί λόκηκα 

κε ηελ αξηζκ. 203/2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.  

10. Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηεο 

Δ.Ε.Τ.Α Θέξκεο. 

11. Σελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο: SOFTWORKS A.E. 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 
1. Εγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ιήςε αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

(backup)», γηα δύν έηε, ζύκθσλα κε ηελ από 10-06-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α., πξνθεηκέλνπ ζηελ θαζεκεξηλή ιήςε 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup) ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνύληαη ζην 
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πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ΣΡΙΣΧΝ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε θαη ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζε αζθαιέο ζύζηεκα απνζήθεπζεο. 

  

2. Εγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν: «ιήςε 

αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup)» δαπάλεο 960,00 επξώ πιένλ ηνπ 

αλαινγνύληνο ΦΠΑ, ζηελ επηρείξεζε «SOFTWORKS Α.Ε. Εθαξκνγέο 

Πιεξνθνξηθήο» κε Α.Φ.Μ. 999717306, ε νπνία εδξεύεη ζηε Θεζζαινλίθε, νδόο 

Γ. Φξαληδή 1 & Μηρ. Φειινύ 30, θαη εηδηθόηεξα όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη 

ζηελ από 10-06-2020 εηζήγεζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α.,  

3. Η δαπάλε πνπ πξνθαιείηαη από ηε ζπγθεθξηκέλε αλάζεζε ζα θαιπθζεί από 

ηδίνπο πόξνπο. ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο έρεη εγγξαθεί 

ε ζρεηηθή πίζησζε, θαη ζα βαξύλνπλ ηνπο Κ.Α. 64-12-98-0000, 54-02-02-0623, 

γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ( AAY 

203/2020). 

4. Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληάικαηνο 

πιεξσκήο, κεηά ηελ ππνβνιή από ηνλ πάξνρν ηζόπνζνπ εμνθιεηηθνύ 

ηηκνινγίνπ. 

 

 

Η Αλαπι. Γεληθή Δηεπζύληξηα 

 

Κσζηίθα Μαξία 
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