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ΜΕΛΕΤΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Υπηρεσίες παροχής ανανέωσης λογισμικών προστασίας των συστήματος 

των Η/Υ (firewall, anti-virus & backup)». 
 

 

ΚΑ:  10.6142.0021 
 

Υπηρεσίες παροχής ανανέωσης λογισμικών προστασίας των 
συστημάτων Η/Υ 
 

CPV: 48730000-4 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 
CPV: 48760000-3 
CPV: 48710000-8 

Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 
Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης  
 

  
Προϋπολογισμός:  7.626,00 €  με το ΦΠΑ 24% 

Τεχνική Έκθεση 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προστασία των συστημάτων και των δεδομένων 

του Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα μας, οι οποίες παρέχονται πλέον από τους 
κατασκευαστές τους μόνο μέσω συνδρομής που συμπεριλαμβάνει την ανανέωση της 
άδειας χρήσης και μαζί με συμπληρωματικές εξειδικευμένες υπηρεσίες. Κατά συνέπεια, για 
τον παραπάνω σκοπό είναι απαραίτητα: 

• Η συνδρομή για ένα (1) έτος του λογισμικού του συστήματος διαδικτυακής 
ασφάλειας (firewall ) Fortigate, 

• Η συνδρομή για ένα (1) έτος στο λογισμικό Symantec anti-virus με άδεια 
χρήσης για 200 χρήστες, 

• Η συνδρομή για ένα (1) έτος του λογισμικού διαχείρισης εφεδρειών 
δεδομένων (backup) της Storagecraft με άδεια χρήσης για τρεις εγκαταστάσεις 

Οι υπηρεσίες αυτές είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η ορθή και απρόσκοπτη 
λειτουργία των εξυπηρετητών (servers) των Η/Υ και  η ασφάλεια των συστημάτων και των 
δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του οργανισμού. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ο πληροφοριακός εξοπλισμός του φορέα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φυσικούς 

servers σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας  (active-active cluster), data storage, 
αυτόνομους φυσικούς servers, εικονικούς servers με εξειδικευμένους ρόλους (Database 
Server, Web Server, GIS Server, κλπ), υποσύστημα ασφαλείας τερματικών σταθμών 
Symantec anti-virus, υποσύστημα εφεδρειών δεδομένων (backup) με λογισμικό της 
Storagecraft, firewalls, ADSL routers και managed switches.  



Στον παραπάνω εξοπλισμό βρίσκονται εγκατεστημένα όλα τα λογισμικά και οι 
εφαρμογές που υποστηρίζουν την ασφαλή λειτουργία του φορέα (πρωτόκολλο, οικονομική 
διαχείριση, μισθοδοσία, anti-virus, κλπ).  

Λαμβάνοντας επίσης υπ’ όψιν ότι η ασφάλεια των δεδομένων επιβάλλει τη χρήση 
των κατάλληλων εξειδικευμένων λογισμικών που ανιχνεύουν και εξουδετερώνουν 
κακόβουλες ενέργειες, ο Δήμος μας έχει δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή με αυτά τα 
λογισμικά και τις υπηρεσίες που τα συνοδεύουν για τα οποία χρειάζεται  η εκ νέου 
συνδρομή τους για το επόμενο έτος.  

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της παρούσης θα ανανεωθούν οι άδειες χρήσης για 
ένα (1) έτος: 

• του λογισμικού του συστήματος διαδικτυακής ασφάλειας (firewall ) 
Fortigate, 

• του λογισμικού Symantec anti-virus για 200 χρήστες,   

• του λογισμικού διαχείρισης εφεδρειών δεδομένων (backup) της 
Storagecraft για τρεις εγκαταστάσεις. 

 

Συγγραφή υποχρεώσεων 
Άρθρο 1: Αντικείμενο Μελέτης 

Η παρούσα αφορά σε συνδρομή λογισμικών προστασίας των συστημάτων Η/Υ, των 
εξυπηρετητών και του δικτύου του φορέα. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 

• Τη συνδρομή για ένα (1) έτος του λογισμικού του συστήματος διαδικτυακής 
ασφάλειας (firewall ) Fortigate, 

• Τη συνδρομή για ένα (1) έτος στο λογισμικό Symantec anti-virus για 200 
χρήστες, 

• Τη συνδρομή για ένα (1) έτος του λογισμικού διαχείρισης εφεδρειών 
δεδομένων (backup) της Storagecraft για τρεις εγκαταστάσεις. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  7.626,00 €  
συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24% και έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τον  ΚΑ 
10.6142.0021 με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής ανανέωσης λογισμικών προστασίας των 
συστημάτων Η/Υ» του προϋπολογισμού έτους 2020. 

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις 
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-

8-2016 τεύχος πρώτο) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου και 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
χαμηλότερης τιμής μετά από κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη συλλογή προσφορών.  

Άρθρο 3: Προσφορές 
Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων θα πρέπει να είναι 

σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, να περιλαμβάνουν το 
σύνολο των υπηρεσιών και να πληρούν τις προϋποθέσεις για την παροχή της 
περιγραφόμενης υπηρεσίας. Οι τιμές μονάδος της προσφοράς  θα είναι σταθερές και 
αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή και θα 
εκφράζονται σε ευρώ. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. 



Άρθρο 4: Σύμβαση 
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος ο ανάδοχος  θα κληθεί 

από την αρμόδια Υπηρεσία για την υπογραφή της σύμβασης η οποία θα έχει διάρκεια έως 
την πραγματοποίηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.  

Άρθρο 5: Πληρωμή Αναδόχου 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν εκδόσεως του 

προβλεπόμενου από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικού και μετά την έκδοση του 
χρηματικού εντάλματος, την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και την σύνταξη του 
σχετικού πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης. 

Άρθρο 6: Κρατήσεις 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, τους βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, 

τέλη, κρατήσεις  και δεν μπορεί να προκύψει από μέρους του ουδεμία επιπλέον απαίτηση 
ως αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές. 

Άρθρο 7: Λοιπές διατάξεις 
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως 

ακριβώς ισχύουν. 



Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

 

ΚΑ:  10.6142.0021 " Υπηρεσίες παροχής ανανέωσης 
λογισμικών προστασίας των συστήματος των Η/Υ " 

      

CPV: 48760000-3    Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 
CPV: 48730000-4    Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 
CPV: 48710000-8    Πακέτα λογισμικού εφεδρικής αποθήκευσης ή ανάκτησης 

 
  

 

   Μερ. Συν  ΦΠΑ 24% Σύνολο 

Συνδρομή για ένα (1) έτος στο λογισμικό Symantec 
anti-virus με άδεια χρήσης για 200 χρήστες 

3.500,00 € 840,00 € 4.340,00 € 

Συνδρομή για ένα (1) έτος του λογισμικού του 
συστήματος διαδικτυακής ασφάλειας (firewall ) 
Fortigate, 

1.400,00 € 336,00 € 1.736,00 € 

Συνδρομή για ένα (1) έτος του λογισμικού διαχείρισης 
εφεδρειών δεδομένων (backup) της Storagecraft για 
τρεις εγκαταστάσεις 

1.250,00 € 300,00 € 1.550,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 6.150,00 € 1.476,00 € 7.626,00 € 

08/10/2020 

 

Ο Συντάξας Η Προϊσταμένη Αυτοτελούς 

Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & 

Πληροφορικής 

 

 

 

                      α/α 

Αριστείδης Πασχαλίδης 
ΠΕ Πληροφορικής 

Ουρανία Μαυρίδου 
ΠΕ Χημικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 


