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 ΑΔΕΙΕΣ 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 αγορά αδειών του λογισμικού προστασίας Η/Υ από ιούς για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κακόβουλου λογισμικού, μέσω εργαλείων 

πληροφορικής εντοπισμού και αποτροπής (IPS & IDS), σύμφωνα και με τις οδηγίες 

της Εθνικής Αρχής Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων. Το συγκεκριμένο 

λογισμικό θα ανανεώσει υφιστάμενο λογισμικό που διαθέτει ο Δήμος του οποίου η 

αδειοδότηση λήγει το προσεχές διάστημα. 

 

Το λογισμικό αυτό (antivirus) θα εγκατασταθεί σε Η/Υ που καλύπτουν 

μηχανογραφικές ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.   

Τα στοιχεία της μελέτης αυτής είναι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ- 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

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

• Kaspersky Endpoint Security for Business select 

Η αγορά αυτή αφορά: 

 115 άδειες του Kaspersky Endpoint Security for Business select 

 Η αγορά  των αδειών αυτών θα έχει διάρκεια 5 έτων από την ημερομηνία 

εγκατάστασης και ενεργοποίησης του λογισμικού αυτού στους Η/Υ του Δήμου και θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δυνατότητες: 
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1. Προστασία από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό (viruses, trojans, worms, 

key loggers, cryptors κ.λπ.) με δυνατότητα απομόνωσής τους (quarantine & 

sandboxing) και επανόρθωσης βλαβών. Η προστασία θα  λειτουργεί τόσο με 

την λογική της κατ’ απαίτηση σάρωσης (on demand) των τερματικών 

συσκευών όσο και με μηχανισμούς σαρώσεων σε πραγματικό χρόνο (real 

time) ή προκαθορισμένων χρονικών στιγμών (scheduled). Οι σαρώσεις θα 

μπορούν να καθορίζονται τόσο στο σύνολο του δικτύου όσο και σε 

μεμονωμένες τερματικές συσκευές. 

2. Θα διαθέτει δυνατότητες τείχους προστασίας (firewalling) με την υιοθέτηση 

κανόνων ανά τερματική συσκευή για τον έλεγχο πρόσβασης σε δικτυακούς 

πόρους. 

3. Θα προσφέρει δυνατότητες ελέγχου της υγείας των τερματικών συσκευών 

και φιλτράρισμα δικτυακού περιεχομένου (web filtering) με γενικούς και 

ειδικούς ανά τερματική συσκευή κανόνες. Το φιλτράρισμα θα μπορεί να γίνει 

τόσο με την εφαρμογή πολιτικών επιτρεπτών δικτυακών τόπων (whitelisting) 

όσο και με την εφαρμογή πολιτικών απαγορευμένων (blacklisting). 

4. Θα παρέχει εξειδικευμένο λογισμικό (module) για την διαχείριση ασφαλείας 

διακομιστών αρχείων (File Server Security). 

5. Θα δίνει την δυνατότητα αντιϊκής προστασίας φορητών συσκευών καθώς και 

διαχείρισής τους (ειδικότερα για φορητές συσκευές με λειτουργικά 

συστήματα Android & iOS). 

6. Θα είναι απόλυτα συμβατό με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows 7 

Professional (32 bit & 64 bit), Windows 8, 8.1 και Windows 10. 

7. Θα διαθέτει σύστημα κεντρικής διαχείρισης που θα επιτρέπει την δια ζώσης 

ανίχνευση και αποτροπή απειλών (IDS, IPS), την απομακρυσμένη διαχείριση 

των τερματικών εγκαταστάσεων (endpoints) καθώς και την εγκατάσταση 

μέσω δικτύου του λογισμικού στις τερματικές συσκευές. 

8. Το σύστημα κεντρικής διαχείρισης θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της 

άδειας χρήσης του λογισμικού και την διαχείριση ενημερώσεων του 

λογισμικού. 

9. Το λογισμικό θα τυγχάνει συχνών ενημερώσεων των ορισμών κακόβουλου 

λογισμικού απευθείας από τον κατασκευαστή μέσω διαδικτύου. 

10. Το λογισμικό θα διαθέτει δυνατότητες κρυπτογράφησης δεδομένων κατ’ 

επιλογή των διαχειριστών. 

 

Θα πρέπει να παρέχεται  υποστήριξη της διαδικασίας εγκατάστασης και κάθε 
σκόπιμη διευκόλυνση στο προσωπικό του Δήμου για την ορθή λειτουργία του 
λογισμικού από την κατασκευάστρια εταιρία του λογισμικού. 

Επίσης θα πρέπει να παρέχεται συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη καθ’ 
όλη την διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης από την κατασκευάστρια εταιρία του 
λογισμικού. Όλα τα παραπάνω δεν θα προκαλέσουν σε καμία περίπτωση 
επιπλέον δαπάνη για τον Δήμο. 



 
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 τα (πέντε) 5 έτη, 
προϋπολογίζεται σε € 4563,20, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές για 
την αγορά των συγκεκριμένων αδειών δεν πρέπει να υπερβαίνουν (ως συνολικό 
κόστος) το ποσό των € 4563,20, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η σχετική 
πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Γαλατσίου για το 
οικονομικό έτος 2021 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266.0003. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1. 
Άδεια χρήσης λογισμικού αντιϊκής 
προστασίας για 115 τερματικές 
συσκευές (CPV: 48761000-0) 

 115 32,00 € 3.680,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 3.680,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 883.20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.563.20 € 

 
Η σχετική πίστωση λαμβάνεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Γαλατσίου 

για το οικονομικό έτος 2021 και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266.0003. 

 

    Γαλάτσι ,      -   7   - 2021  
 
 
 
 
 
 
 

 

   
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
   
   

 


