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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : Εφαρµογή λογισµικού προστασίας από ιούς, µε απευθείας ανάθεση.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Π∆ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και
τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
3. Τον προϋπολογισµού του ∆ήµου Χανίων για το οικονοµικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση
12.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-7134.002 για “Προµήθεια Εφαρµογών Λογισµικού και
λοιπών µηχανογρ” .
4. Την υπ΄ αριθµ Α-1276/2014 Π.Α.Υ. που δεσµεύει πίστωση ποσού 5.000,00€ σε βάρος του
παραπάνω Κ.Α. (Α∆Α:ΩΖΩΣΩΗ5-∆ΜΚ)
5. Την υπ΄ αριθµ. 853/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει
πίστωση 5.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α.(Α∆Α:ΩΠΑΟΩΗ5-ΕΓ1)
6. Την υπ’ αριθµ. 61222/01-08-2014 Εισήγηση της ∆/νσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και
Πληροφορικής.
7. Την υπ’ αριθµ. 50/10-02-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων και
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων.
8. Τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση παροχής εφαρµογής λογισµικού προστασίας από
ιούς των Η/Υ του ∆ήµου Χανίων, προϋπολογισµού 5.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Συγκεκριµένα, όλες οι ∆ηµοτικές Υπηρεσίες είναι πλήρως µηχανογραφηµένες και χρησιµοποιούν ειδικά
δικτυακά και διαδικτυακά πληροφοριακά συστήµατα για την καθηµερινή λειτουργία τους. Ένας από τους
µεγαλύτερους κινδύνους που αντιµετωπίζουν τα εν λόγω συστήµατα είναι οι ιοί (virus) Η/Υ, δηλαδή
κακόβουλες εφαρµογές οι οποίες προξενούν ζηµιά στον υπολογιστή όπως καταστροφή εφαρµογών,
διαγραφή αρχείων κ.α.. Κατά συνέπεια η χρήση ειδικής εφαρµογής προστασίας από τους ιούς Η/Υ (antivirus)
είναι απαραίτητη και αναγκαία προκειµένου να διασφαλιστούν οι εφαρµογές και τα αρχεία που διαχειρίζονται
οι ∆ηµοτικές Υπηρεσίες. Οι συγκεκριµένες δυνατότητες και προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτει η εν λόγω
εφαρµογή περιγράφονται αναλυτικά στην συνηµµένη Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Προγραµµατισµού
Οργάνωσης και Πληροφορικής.
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ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. ∆ήµαρχο Χανίων
2. Αντιδήµαρχο Χανίων κ. Πρωτοπαπαδάκη Κων/νο
3. ∆/νσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής
4. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών και εργασιών, κα
Παπαδάκη Κυριακή (Λιµενικό Ταµείο)
5. Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών, κα. Βλαχάκη Μαρία (Τµήµα Προγραµµατισµού)
6. Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών, κ. Βλαζάκη Νικόλαο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο

