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ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η/Υ ΑΠΟ ΙΟΥΣ 
(ANTIVIRUS) ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Για τις ανάγκες της μηχανογράφησης των Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, 

κρίνεται αναγκαία η ανανέωση των αδειών του λογισμικού προστασίας Η/Υ 

από ιούς που διαθέτει ο Δήμος και οι οποίες λήγουν το προσεχές διάστημα. 
 

Το λογισμικό αυτό (antivirus) είναι εγκατεστημένο σε Η/Υ που καλύπτουν 

μηχανογραφικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου και 

προσφέρουν προστασία των Η/Υ έναντι ιών και άλλων απειλών Η/Υ. 

Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ- 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Ζητείται η ανανέωση των αδειών του κάτωθι λογισμικού προστασίας Η/Υ από 

ιούς 

 ESET Endpoint Protection Standard  

που διαθέτει ο Δήμος και οι οποίες λήγουν το προσεχές διάστημα.  

Η ανανέωση αυτή αφορά: 

 86 άδειες του ESET Endpoint Protection Standard 

 Η ανανέωση των αδειών αυτών θα έχει διάρκεια 1 έτος από την ημερομηνία 

λήξης ισχύος των τρεχουσών αδειοδοτήσεων του λογισμικού αυτού. Με την 

ανανέωση των αδειών αυτών θα συνεχιστεί για ένα ακόμη έτος η αυτόματη 
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ενημέρωση των βάσεων δεδομένων αναγνώρισης ιών των εγκατεστημένων 

λογισμικών, η αναβάθμιση τους σε νεώτερες εκδόσεις και η τεχνική 

υποστήριξη σε θέματα που αφορούν το εν λόγω λογισμικό και την προστασία 

των Η/Υ από ιούς και άλλες απειλές.  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το μέγιστο συνολικό κόστος της ανωτέρω ανανέωσης των αδειών του 

λογισμικού προστασίας Η/Υ από ιούς, με διάρκεια των αδειών το 1 έτος, 

προϋπολογίζεται σε € 1173,04, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι 

προσφορές για την ανανέωση των συγκεκριμένων αδειών δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν (ως συνολικό κόστος) το ποσό των € 1173,04, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Το συνολικό ενδεικτικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ 24%): 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ  

(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Ανανέωση αδειών λογισμικού 
προστασίας Η/Υ από ιούς 
(ESET) 

86 άδειες 
(για 1 έτος) 

€ 11 € 946 

 
 

Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Γαλατσίου 
για το οικονομικό έτος 2019 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266.0003. 

 

 

Ο Συντάξας  

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ & ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
 Η προϊσταμένη 

Γκιουζέλης Ιωάννης Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών 
προϊστάμενος  τμήματος  

Προγραμματισμού, Οργάνωσης &  
Πληροφορικής 

ΕΛΕΝΗ ΠΡΙΝΤΖΟΥ 

 


