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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

         Ημερομηνία 27-03-2019 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών 

εγκατάστασης του λογισμικού σε τριάντα (30) Η/Υ  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 Η συνολική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 

600,00 € (άνευ Φ.Π.Α.), η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από ίδιους πόρους και θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  και συγκεκριμένα τον    

K.A. 610000 και τίτλο «Αμοιβές και έξοδα οργ. Μελετητών-Συντήρηση Software»   και ο 

Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Κ.Α. 54006124. 

Η προμήθεια  κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

48760000-3 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 

 

  Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας 

ανάθεση διότι δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο των € 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ, που 

καθορίζεται στην Παρ. 1 του Άρθρου 328 του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016). 

 

Η προμήθεια περιλαμβάνει αναλυτικά τα κάτωθι: 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί μετά την 

παραλαβή του λογισμικού  και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα 

πρόβλημα. 

 Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το εκδοθέν τιμολόγιο και 

με την προσκόμιση των απαραίτητων για την πληρωμή δικαιολογητικών  στην αρμόδια 

υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ 

ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ  30 θέσεις 

  

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 30 θέσεις 
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«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ» 

 Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής παρουσία του αναδόχου, εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και η 

συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως λεπτομερώς μνημονεύονται στην 

παρούσα τεχνική έκθεση. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των ειδών ο ανάδοχος οφείλει 

να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης 

ποσότητας, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δικαιούται κατά την κρίση της να προβεί στην απόρριψη των 

υλικών ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή του 

το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Η παράδοση του λογισμικού θα γίνει εντός 10 ημερών από την ημέρα κοινοποίησης 

της έγγραφης εντολής (διατακτικής) της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. 

 Το λογισμικό  θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες άδειες χρήσης και εγγυήσεις, 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επιβάλει η σχετική νομοθεσία και η παρούσα 

τεχνική έκθεση. 

 
 

            Η Συντάξασα         
                                                                                                                  Θεωρήθηκε 

                                                                                           Η Δ/ντρια Διοικ/κών  
       Ελένη Μαστρογιάννη                                                                   &  Οικονομικών  Υπηρεσιών 

  

 
                                                                                                                          Νίκη Ζαχαρού 
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