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Τεχνική Έκθεση Προμήθειας  

 
Ο Δήμος μας, το 2011, είχε προμηθευτεί λογισμικό αντι-ιϊκού και αντι-κατασκοπευτικού 
τύπου, το οποίο εγκαταστάθηκε και προστατεύει, αποτελεσματικά έως τώρα, τους 
υπολογιστές του Δήμου Βέροιας. 
Το λογισμικό αυτό (antivirus & antispyware) διαθέτει τα παρακάτω ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, σε σχέση με τα υπόλοιπα λογισμικά δωρεάν διανομής, που κυκλοφορούν 
αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και των οποίων οι δωρεάν εκδόσεις μπορεί να καλύπτουν 
τμήματα των ζητούμενων χαρακτηριστικών. 
 Προστασία από απειλές τόσο των σταθμών εργασίας όσο και των διακομιστών του 

Δήμου Βέροιας. 
 Φιλτράρισμα όλων των προγραμμάτων που εκτελούνται σε έναν υπολογιστή καθώς και 

της εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
 Κεντρική εγκατάσταση του λογισμικού από έναν υπολογιστή σε όλους τους υπόλοιπους. 
 Κεντρικός έλεγχος των αναφορών περί εύρεσης κακόβουλου λογισμικού, για την έγκαιρη 

και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του, αλλά και για την πρόληψη διάδοσής του στο 
υπόλοιπο δίκτυο του Δήμου. 

 Συνεργασία με την τεχνολογία MS Windows Active Directory. 
 Μικρή κατανάλωση πόρων, για την εξοικονόμηση υπολογιστικής ισχύος. 
 Αυτόματες ενημερώσεις νέων εκδόσεων και βάσεων δεδομένων (updates) για 

τουλάχιστον 2 έτη, μέσω του Διαδικτύου. 
 Κεντρική εγκατάσταση ενημερώσεων, ώστε να μην απαιτείται κάθε υπολογιστής να 

συνδέεται ξεχωριστά στο Διαδίκτυο για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του. Με 
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση στην κίνηση των δεδομένων του 
δικτύου «Σύζευξις». 
 

Επιπρόσθετα, ο Δήμος για να καλύψει περαιτέρω ανάγκες, αλλά και στην λογική της 
εξοικονόμησης πόρων, επιθυμεί επιπρόσθετες λειτουργίες από το ήδη υπάρχον λογισμικό 
όπως:  

 Υπηρεσίες Ελέγχου περιεχομένου. Τον περιορισμό της πρόσβασης σε ιστοσελίδες 
βάση του περιεχομένου και διαφόρων κατηγοριών (π.χ., παιχνίδια, online αγορές, 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ). 

 Anti-phising. Προστασία των τελικών χρηστών από ψευδείς δικτυακούς τόπους, οι 
οποίοι προσπαθούν να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ονόματα 
χρήστη, κωδικούς, καθώς και λεπτομέρειες πιστωτικών καρτών και  

 Τείχος Προστασίας δύο κατευθύνσεων. Εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 
στο εταιρικό δίκτυο και παρέχει αποτελεσματική προστασία από χάκερς, ενώ 
εμποδίζει την έκθεση των πολύτιμων δεδομένων σε τρίτους. 

 Υποστήριξη για διάφορες εκδόσεις λογισμικού (Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10). 
 
Το συγκεκριμένο λογισμικό antivirus & antispyware, το οποίο λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια 
στο Δήμο μας, καλύπτει όλες τις ανωτέρω απαιτήσεις. Έχει ήδη εγκατασταθεί σε 220 
υπολογιστές / servers και η συνέχιση χρήσης του θεωρείται αναγκαία για την 
αποτελεσματική προστασία των υπολογιστών του Δήμου μας και την αντιμετώπιση 
οποιασδήποτε απειλής. 
 



ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 
 Σελίδα 3 από 4 

 
Για την ανανέωση των 220 αδειών για τα επόμενα δύο έτη, υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 
6.165,28 € μαζί με το ΦΠΑ. 
 
Για τον σκοπό αυτό υπάρχει πίστωση στο π/υ του Δήμου μας με τίτλο «Ανανέωση και 
αναβάθμιση αδειών χρήσης υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού» Κ.Α. 02.10.7134.006 
ποσού 12.000 €. 

 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
  
 
 
 

Βέροια, 29 Ιουλίου 2019 
 
 

Συντάχθηκε 
Ο υπάλληλος 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής 
Και Επικοινωνιών 

 
 
 

Κουκουλάκης Κων/νος 
ΤΕ Πληροφορικής 

Ελέγχθηκε 
Ο Προϊστάμενος Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

 
 
 
 

Αντωνιάδης Ιωάννης 
ΠΕ Πληροφορικής 

Θεωρήθηκε 
Η Διευθύντρια 

Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 

 
 
 

Γεωργιάδου Μαρούλα 
Πολιτικός Μηχανικός 
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Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 
 

 
Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

 

 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Ανανέωση Αδειών Χρήσης 
Λογισμικού Αντι-ιϊκού και 
αντικατασκοπευτικού τύπου 
για 2 έτη 

Άδεια Χρήσης 220 22,6 € 4.972 € 

Σύνολο καθαρής αξίας    4.972 € 

ΦΠΑ 24%    1.193,28 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης    6.165,28 € 
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