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Θ Ε Μ Α  13ο :΄Εγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια λογισμικού και αδειών
χρήσεις του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 29η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2021,
ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  μετά την υπ'  αριθμ.  10176/25-06-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Γεωργίου  Αθανάσιος,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή  η δ.σ. Κορδαλή Σωτηρία και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Οι διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4  του  Δ.Κ.Κ. όπως κυρώθηκε με το
άρθρο  πρώτο  του  ν.  3463/2006  και  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  95  του  ν.
4674/2020 ‘’Σύνταξη και θεώρηση μελετών των ΟΤΑ  Α΄ βαθμού’’.

2.Η υπ΄αριθμ.  9912/22-06-2021  τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικός πίνακας
της  Δ/νσης  Οργάνωσης  Προγραμματισμού  &  Πληροφορικής  του  Δήμου  για  την
προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
Δήμου,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.608,00 € και  προστιθεμένου του ΦΠΑ  εξ  €
385,92 συνολικής δαπάνης  1.993,92 €.

3.Ο  δημοτικός  προϋπολογισμός  τρέχοντος  έτους  στον  οποίο  προβλέπεται
πίστωση για την ανωτέρω προμήθεια   10-7134.003 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν.  3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ.  9912/22-06-2021 τεχνική έκθεση – προϋπολογιστικό
πίνακα της Δ/νσης Οργάνωσης Προγραμματισμού & Πληροφορικής του Δήμου για
την προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης του για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
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Δήμου,  προϋπολογισμού δαπάνης 1.608,00 € και  προστιθεμένου του ΦΠΑ  εξ  €
385,92 συνολικής δαπάνης  1.993,92 €, η οποία έχει ως ακολούθως  :

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Λουτρακίου  Περαχώρας  Αγίων
Θεοδώρων,  χρειάζεται  να  γίνει  άμεσα  η  προμήθεια  λογισμικών  antivirus  με
ενσωματωμένο firewall,  η οποία θα καλύψει κενά ασφαλείας και θα οδηγήσει στη
θωράκιση, των συστημάτων και των εφαρμογών του δικτύου του Δήμου Λουτρακίου
Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων.
Τα λογισμικά θα πρέπει να διαθέτουν τις παρακάτω προδιαγραφές:

• Ανίχνευση  και  καθαρισμό  όλων  των  τύπων  απειλών:  virus,  trojans,
dialers, spyware, jokes, hoaxes, σε πραγματικό χρόνο

• On-demand  ανίχνευση  και  σε  πραγματικά  χρόνο  του  δικτύου  για
malware

• Κονσόλα  Κεντρικής  Διαχείρισης  όλων  των  antivirus  των  clients  και
servers του δικτύου

• Υποστήριξη  πολλαπλών  ομάδων  και  υπο-ομάδων  με  δυνατότητα
εφαρμογής διαφορετικών ρυθμίσεων για κάθε περίπτωση

• Εγκατάσταση  &  απεγκατάσταση  της  προστασίας  μέσω  κεντρικής
κονσόλας (Remote deployment)

• Αυτόματη  ενημέρωση  από  το  Internet  από  κεντρικό  σημείο  από  το
οποίο θα ενημερώνονται όλοι οι clients και οι server του δικτύου

• Παρακολούθηση όλων των antivirus clients και παραγωγή reports
• Εγκατάσταση της Database της κονσόλας σε υπολογιστή οπουδήποτε

στο εσωτερικό δίκτυο του Δήμου ή σε Cloud
• Έλεγχο  και  ειδοποίηση  για  το  αν  υπάρχουν  ενημερώσεις  για  το

λειτουργικό σύστημα
• Δυνατότητα μπλοκαρίσματος όλων των σελίδων του Internet  σε έναν

υπολογιστή καθώς και διαχείριση των σελίδων που μπορούν να είναι
διαθέσιμες στο χρήστη.

• Αυτόματη  ανίχνευση  των  υπολογιστών  που  βρίσκονται  στο  τοπικό
δίκτυο, ακόμα κι αν αυτά δεν ανήκουν σε ActiveDirectory

• Να υποστηρίζουν τις παρακάτω πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων:
MS Windows ΧΡ, MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10, MS
Windows 2008 Server MS Windows 2016 Server, Windows 2019 Server
και MS Windows 2012 Server

• Οι  άδειες  χρήσης  των  antivirus  να  είναι  χρονικής  διάρκειας  ενός  (1)
έτους

Η  εγκατάσταση,  παραμετροποίηση  και  εκπαίδευση  θα  πρέπει  να  γίνει  στο
χώρο  του  Δήμου  Λουτρακίου  Περαχώρας  Αγίων  Θεοδώρων,  από
πιστοποιημένο τεχνικό του κατασκευαστή και ώρες 9.00- 17.00.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  

Α/Α Είδος Τεμ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τιμή χωρίς

φπα Σύνολο

1

Προμήθεια 
Antivirus - 
firewall 100 Antivirus και firewall cloud managed 13,93 1393

2 Υποστήριξη 1
Τεχν. Υποστήριξη - Παραμετροποίηση -
Εκπαίδευση administrator 215 215

    ΣΥΝΟΛΟ 1608

    ΦΠΑ 385,92

   ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1993,92



3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

      Άρθρο 1ο  - Αντικείμενο
Η  παραπάνω  προμήθεια  αφορά  το  λογισμικό  προστασίας  Antivirus και

Firewall τα οποία θα προστατεύουν τους σταθμούς εργασίας, τους servers αλλά και
το τοπικό δίκτυο από δικτυακές επιθέσεις ή επιθέσεις μέσω λογισμικού και δικτύου. 

Άρθρο 2ο  - Ισχύουσες διατάξεις
Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.

3463/2006 (ΔΚΚ), του Π.Δ. 346/1998, του Ν. 3731/2008 του Ν. 4412/2016, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

               Άρθρο 3ο  - Περιεχόμενο υλοποίησης
Η προμήθεια αφορά στο λογισμικό αδειών χρήσης που παρουσιάζονται στο

παράρτημα  2.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  και  αφορούν  όλες  τις
διασυνδεδεμένες  υπηρεσίες  του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων
αλλά και αυτές που έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση.

Άρθρο 4ο  - Ευθύνη Αναδόχου, Αποζημίωση
Ο Ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να διαθέτει Προσωπικό ασφαλισμένο στους

Ασφαλιστικούς  Οργανισμού   και  παραμένει  ο  μόνος  υπεύθυνος  σε  περίπτωση
ατυχήματος  του  Προσωπικού  του,  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  ανατεθέντων
εργασιών και ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος. 

Άρθρο 5ο  - Διάρκεια ανάθεσης
Η διάρκεια της εργασίας τοποθέτησης και παραμετροποίησης , ορίζεται στον

1 μήνα από την ημερομηνία της υπογραφής της  απόφασης ανάθεσης.
                  

Άρθρο 6ο  - Δαπάνες δημοσίευσης
Κάθε  δαπάνη  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  της  παρούσας  εργασίας

βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο την Ανάδοχο Εταιρεία.
Όλα  τα  έξοδα  της  εργασίας,  καθώς  και  οι  ασφαλιστικές  εισφορές  του

Προσωπικού, οι φόροι κάθε φύσης, τέλη, άδειες και επιδόματα του Προσωπικού  και
γενικά όλες οι κρατήσεις προς τρίτους, βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο Εταιρεία,
εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 7ο  - Πληρωμή
Η  αμοιβή  του  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  θα

καταβληθεί με χρηματικά εντάλματα εκδιδόμενα σε βάρος της οικείας πίστωσης του
δημοτικού  προϋπολογισμού,  εφόσον  έχει  τακτοποιήσει  προηγουμένως  τις  πάσης
φύσεως υποχρεώσεις που την βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία Σύμβαση και
έχει ολοκληρώσει την εργασία χωρίς αντιρρήσεις και εν γένει προβλήματα.

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η  υλοποίηση  της  ανωτέρω προμήθειας,  θα  πραγματοποιηθεί   μετά  από
σχετική απόφαση του Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) άρθρο 209, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Π.Δ. 80/2016. Η Δαπάνη της προμήθειας θα
βαρύνει τον Κ.Α. 10-7134.003 του σκέλους των εξόδων του εκτελούμενου δημοτικού
προϋπολογισμού 2021, με τίτλο ‘’Προμήθεια λογισμικού και αδειών χρήσης του για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών’’.



Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     212/2021.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Γεωργίου Αθανάσιος

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
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