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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ANTIVIRUS)  -ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για την προμήθεια αδειών χρήσης  

λογισμικού προστασίας  (antimalware) Η/Υ από κακόβουλα λογισμικά και ιούς στο 

πλαίσιο συμμόρφωσης του Γεν. κανονισμού προστασίας Δεδομένων  GDPR και την 

ασφαλή λειτουργία του δικτύου του Δήμου Βόλου , περιγράφονται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα:   

 
• Anti-Malware next level 

• Αξιολόγηση ευπαθειών 

• Σύμβουλος πολιτικής ασφαλείας (wizard assisted) 

• Fast upgrade 

• AI-based learning 

• Υποστήριξη AMSI 

• Κρυπτογραφημένη σάρωση κυκλοφορίας 

• Διαδικασία απομόνωσης αρχείων 

• Πρόληψη exploit και αυτόματη επαναφορά κακόβουλων αλλαγών 

• Διαχείριση τείχους προστασίας Firewall και OS Firewall 

                  

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

    Βόλος,     13/2/2019 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ     Αριθμ. Πρωτ.: 12138 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ                                                               

  

ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ          

Ταχ. Δ/νση : Σωσιπάτρου και Βηθλεέμ  

  

Ταχ. Κωδικας: 38 446 
Πληροφορίες:  Ηλίας Καλαντζής 
Τηλέφωνο: 2421353200 

Fax: 2421214666 
E-mail:  ekalantzis@volos-city.gr 
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• Cloud-assisted προστασία 

• Ενσωματωμένος EDR agent 

• Eενσωμάτωση του SIEM μέσω Syslog 

• Application control 

• Web & Device controls 

• Next level προστασία για servers και containers 

• Υποστήριξη Windows Linux subsystem 

• Next level Mobile Threat Defense 

• Reporting 

• Mobile security & management (MDM) 

• Adaptive anomaly control 

• Server hardening 

• OS & 3rd party εγκατάσταση λογισμικού 

• File level & full disk encryption 

• Patch management 

 

* Η προσφερόμενη λύση  θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή με την ήδη 

υπάρχουσα  δομή στο Δήμο  Βόλου . 
 
 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

 

 

Α/Α EΙΔΟΣ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟ /ΑΔΕΙΑ 

( ΜΕ ΦΠΑ) € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  (€) 

1 Λογισμικό 
προστασίας Antivirus 

(για 3 χρόνια ) 
 500 (άδειες)  31  15.500,00 

2 Εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση 

 500 (άδειες)  3,10  1.550,00 

 ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ   17.050,00 
 

 
 
 
  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά : 
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι 

μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 - Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.  

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους 

ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών 

στο Τμήμα Προμηθειών πρίν την απόφαση ανάθεσης. 

Ανάδοχος  θα αναδειχθεί  αυτός  που θα προσφέρει  τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ   

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70.7134.206 του 

προϋπολογισμού έτους  2020  του Δήμου Βόλου. 

 Η παράδοση θα γίνει στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας 

(Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ –ΤΚ 38 446 Ν.Ιωνία Βόλου) , τα έξοδα της οποίας θα βαρύνει 

τον Ανάδοχο. Η παράδοση απαιτείται να γίνει άμεσα μετά την απόφαση ανάθεσης στο 

μειοδότη, ώστε να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες του Δήμου. 

 Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να 

αποστείλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Διαφάνειας (Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ –ΤΚ 38 446 Ν.Ιωνία Βόλου) έως την  14/2/2020   

και ώρα 13:00, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του 

ενδιαφερομένου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.  

 

 
 Ο  Συντάξας 

Ο Αν/τής Προϊστάμενος 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διαφάνειας 

 

Καλαντζής Ηλίας 
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