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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Μεσογείων 119                                                                                                                                                                                    
Ταχ.Κωδ.   : 101 92                                                                                             
Πληροφ.    : Ο.Κοκλιώτη                                                          
Τηλέφ.       : 213 1513 439                                                                          
E-mail        : o.koklioti@prv.ypeka.gr

  ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανανέωση υπαρχουσών και την 
προμήθεια νέων αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό ετήσιας 
διάρκειας των σταθμών εργασίας και των διακομιστών αρχείων και δεδομένων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

                 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 
73591/228/14.7.2022 έγγραφο και το αριθ. πρωτ. 78332/3507/27.7.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα 
της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προτίθεται να προβεί στην ανανέωση 
υπαρχουσών και την προμήθεια νέων αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας από κακόβουλο 
λογισμικό ετήσιας διάρκειας των σταθμών εργασίας και των διακομιστών αρχείων και δεδομένων 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:

Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Ανανέωση υπαρχουσών και προμήθεια νέων αδειών χρήσης 
λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό ετήσιας 
διάρκειας των σταθμών εργασίας και των διακομιστών 
αρχείων και δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας

Κριτήριο ανάθεσης  Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV) 48730000-4 (Πακέτα λογισμικού ασφαλείας)

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των τριάντα 
χιλιάδων (30.000,00€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι τριάντα επτά 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών  10 Αυγούστου 2022 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

Χρόνος ισχύος προσφορών Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣ:
 Κάθε ενδιαφερόμενο

mailto:o.koklioti@prv.ypeka.gr
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Περιγραφή αντικειμένου
Α) Υφιστάμενη κατάσταση
Το Σεπτέμβριο 2021 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προμηθεύτηκε και 
εγκατέστησε Λογισμικό Προστασίας ACRONIS (αποτελείται από το Acronis Cyber Security 
Agent for Workstation και το Acronis Cyber Security Management for Workstation), το οποίο 
συνίσταται από άδειες Antivirus και Windows patching με στόχο την προστασία από 
κακόβουλες επιθέσεις λογισμικών, τον εντοπισμό κακόβουλου λογισμικού σε αρχεία, 
λειτουργίες προστασίας σε πραγματικό χρόνο, εντοπισμό κακόβουλης συμπεριφοράς σε 
διαδικασίες, αποκλεισμός πρόσβασης σε κακόβουλες διευθύνσεις URL, μετακίνηση 
επικίνδυνων αρχείων σε καραντίνα, προσθήκη αξιόπιστων εταιρικών εφαρμογών στη λίστα 
επιτρεπόμενων. Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε για 850 άδειες «Τελικός ελεγκτής 
Κυβερνοασφάλειας Ετήσιας Διάρκειας» και 50 Άδειες Διαχείρισης Ετήσιας Διάρκειας .

Β) Αντικείμενο σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι: 

1) η ετήσια ανανέωση των  υπαρχουσών αδειών σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα 
2) η προμήθεια νέων αδειών λογισμικού προστασίας ACRONIS (αποτελείται από το Acronis 

Cyber Security Agent for Workstation και το Acronis Cyber Security Management for 
Workstation) και ειδικότερα:

Είδος Άδειας Χρήσης
Τελικός ελεγκτής Κυβερνοασφάλειας Ετήσιας 
Διάρκειας 

Πλήθος

Ετήσια Ανανέωση 850
Αγορά 350
Σύνολο 1.200

Άδεια Διαχείρισης Ετήσιας Διάρκειας
Ετήσια Ανανέωση 50
Αγορά 50
Σύνολο 100

3) οι εργασίες εγκατάστασης-παραμετροποίησης-εκπαίδευσης και υποστήριξης ως εξής:

Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού ασφαλείας είναι τα εξής:
 Εγκατάσταση σε περισσότερους από 1.000 σταθμούς εργασίας, 
 Τεχνολογία επόμενης γενιάς για την αντιμετώπιση κυβερνο-απειλών, δίνοντας έμφαση σε 

ransomware και σε επιθέσεις zero-day,
 Πραγματοποίηση εκτιμήσεων ευπάθειας (αδυναμιών),
 Πρόληψη απώλειας δεδομένων (DLP) με έλεγχο συσκευής,
 Δυνατότητα Δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και δυνατότητα ανάκτησης αυτών, εάν 

απαιτηθεί
 Δυνατότητα Αυτόματης ανάκτηση δεδομένων μετά από επίθεση ransomware, εάν 

απαιτηθεί.
 Εντοπισμός σημείου με κενό ασφάλειας,
 Προστασία από κακόβουλο λογισμικό πλήρους στοίβας: Προστασία σε πραγματικό χρόνο 

που καλύπτει όλους τους φορείς επίθεσης με πολλαπλά επίπεδα άμυνας, 
 Φιλτράρισμα URL: Αποκλεισμός κακόβουλων διευθύνσεων URL, επιθέσεων που βασίζονται 

στον ιστό και απάτες COVID-19,
 Πρόληψη εκμετάλλευσης: Οι ευρετικές τεχνικές ανίχνευσης που βασίζονται στη 

συμπεριφορά, αποτρέπουν την εκμετάλλευση άγνωστων τρωτών σημείων, 
συμπεριλαμβανομένων των εκμεταλλεύσεων μνήμης και ενέσεων, 

 Σαρώσεις δεδομένων στο Cloud κατά του κακόβουλου λογισμικού: Αποφόρτιση των 
τελικών σημείων για την ενεργοποίηση επιθετικότερων σαρώσεων και την εξασφάλιση 
έμπιστων αντιγράφων ασφαλείας, 
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 Δεδομένα απειλών σε αντίγραφα ασφαλείας: Συλλογή στοιχείων για την πραγματοποίηση 
ταχύτερων ερευνών και τη μείωση του κόστους αποκατάστασης,

 Κέντρο επιχειρήσεων κυβερνο-προστασίας: Αύξηση της αντιδραστικότητας σε αναδυόμενες 
απειλές και παραγωγή προτάσεων αποκατάστασης,. εάν απαιτηθεί,

 Αυτόματη καταχώριση: Μείωση των ψευδώς θετικών και ενεργοποίηση επιθετικότερων 
σαρώσεων,

 Πρόληψη επανα-μολύνσεων: ενημέρωση ορισμών AV για την αποτροπή επανεμφάνισης 
μιας απειλής,

 Απομακρυσμένη διαγραφή μιας συσκευής: αποτροπή απώλειας δεδομένων μέσω 
απολεσθέντων συσκευών,

 Ενημερώσεις κώδικα,
 Έλεγχος υγείας σκληρού δίσκου,
 Απογραφή λογισμικού,
 Παρακολούθηση με χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης,

Επιπλέον απαιτήσεις
1) Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς κατ' ελάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα 
ανάλογης αξίας τα τελευταία δύο (2) έτη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχο ορίζεται ένα έργο ανάλογης κλίμακας και ανάλογων απαιτήσεων, 
στο οποίο είχε εφαρμοστεί λογισμικό σύστημα τεχνολογικής και επιχειρησιακής 
πολυπλοκότητας των χαρακτηριστικών που καταγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 
(τεχνικά χαρακτηριστικά) . Ολοκλήρωση ενός έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού 
χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, 
ολοκλήρωση αυτού.
2) Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ομάδα στελεχών τουλάχιστον τριών (3) ατόμων Ανώτατης 
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που θα διαθέτουν τα ακόλουθα:
 Πιστοποιήσεις  Sales Professional, Tech Associate, Tech Professional, 
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θετικής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης ή μηχανικού.
3)  Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη εφαρμογή IT Service Management, η οποία 
να δύναται να καταγράφει αναλυτικά το σύνολο των αιτημάτων και των αναφορών των 
περιστατικών. Η συγκεκριμένη εφαρμογή πέρα από τις ζητούμενες υπηρεσίες 
παρακολούθησης θεμάτων (Ticketing), πρέπει να παρέχει και δυνατότητες διαχείρισης του 
υλικού και των σημείων παρουσίας του πελάτη (Hardware / site location).

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων 
ευρώ (30.000,00€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικονομικού έτους 2022 και ειδικότερα του 
Ειδικού Φορέα 1031-501-0000000 – Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων 3140301001 – (Αγορές 
λογισμικού υπολογιστών) και αναλύεται ως εξής:

Είδος Άδειας Χρήσης Πλήθος Τιμή 
Μονάδας Σύνολο

Τελικός ελεγκτής Κυβερνοασφάλειας Ετήσιας Διάρκειας 1200 21,00 € 25.200,00€
Άδεια Διαχείρισης Ετήσιας Διάρκειας 100 23,00 € 2.300,00€
Αμοιβή για Εργασίες Εγκατάστασης-παραμετροποίησης-
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης 2.500,00€

ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 30.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 37.200,00€

Σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Η αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/79475/5100/29.7.2022 
με ΑΔΑΜ:22REQ011028905και ΑΔΑ: ΩΤΖΣ4653Π8-ΔΛΔ. 
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Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς
Η προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα επισυναπτόμενα 
Παραρτήματα, τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και εντός της προθεσμίας που ορίζεται 
σε αυτή. 

Η προσφορά θα κατατεθεί σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119, ισόγειο) έως τις 10 
Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφοράς), με την ένδειξη: «Ανανέωση υπαρχουσών και προμήθεια νέων αδειών χρήσης 
λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό ετήσιας διάρκειας των σταθμών εργασίας 
και των διακομιστών αρχείων και δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας»(αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης). 

Επιπρόσθετα, ο κυρίως φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην αποσφραγιστεί από 
την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία του Πρωτοκόλλου», και να συνοδεύεται από 
αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας), 
η οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 
θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

β)Την Οικονομική Προσφορά του  Παραρτήματος ΙΙΙ ως εξής:
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία, 

αριθμητικώς. 
 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου όπως αναλυτικά 
περιγράφεται ανωτέρω.

γ) Κατάλογο υπηρεσιών σύμφωνα με το κάτωθι υπόδειγμα:

Α/Α ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ

….(€)
….(€)

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ….(€)
Στη στήλη ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ συμπληρώνονται Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/ και 
πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών για την επιτυχή ολοκλήρωση παρόμοιας σύμβασης με 
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δημόσιο παραλήπτη, ή συμφωνητικά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο για την επιτυχή 
ολοκλήρωση παρόμοιας σύμβασης με ιδιωτικό παραλήπτη. 
Τα ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  περιλαμβάνονται στο φάκελο της προσφοράς. 

δ) Τα βιογραφικά σημειώματα, τους τίτλους σπουδών και τις πιστοποιήσεις της ομάδας 
στελεχών, .

ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το  νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, που θα δηλώνει ότι διαθέτει την αναφερόμενη στην 
επιπλέον απαίτηση με α/α 3, εφαρμογή καθώς και τα ενδεικτικά στιγμιότυπα Οθόνης της 
Εφαρμογής (screenshots) 

στ) Τα Φύλλα συμμόρφωσης του Παραρτήματος IV υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του προσφέροντος.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων τεχνικών 
προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στην 
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από την διαδικασία. 
Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων να συμπληρωθεί υποχρεωτικά με τη λέξη 
«ΝΑΙ.

Χρόνος ισχύος προσφοράς
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της  
προσφοράς είναι υποχρεωτική.

Απόρριψη προσφοράς 
Ως λόγοι απόρριψης της προσφοράς τεκμαίρονται οι ακόλουθοι:

 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. 
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας  

πρόσκλησης.
 Προσφορά υπό αίρεση.
 Προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα.

 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως 

αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) 

ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με την 

επιφύλαξη του άρθρου 102 του Ν. 4412/16.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 
 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο του φυσικού αντικειμένου.
 Προσφορά για την οποία` ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε 
αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με 
τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016.

 Προσφορά που διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 
ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016.

 Προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από 
τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον 
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προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας.

Ματαίωση διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

Δικαιολογητικά ανάθεσης 
O προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, υποχρεούται μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (πρόσκληση) τα 
δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι «Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ανάθεσης» της παρούσας, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού (Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92 ισόγειο) με την 
ένδειξη: «Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ανάθεσης».  

 Υπογραφή σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού (σύμβαση) εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης.

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016. 

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 133 του ν. 4412/2016. 

Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Η ανανέωση και η προμήθεια των αδειών θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ηλίας Νικολάου τηλ. 
επικοινωνίας:2131515330) .
Επίσης ο Ανάδοχος θα παρέχει για ένα (1) έτος υπηρεσίες υποστήριξης που θα αφορούν 
κυρίως την διόρθωση / αλλαγή των ρυθμίσεων παραμετροποίησης, που δεν είχαν προβλεφθεί 
αρχικά ή προκύπτουν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του Λογισμικού Προστασίας.

Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης-  Παραλαβής 
Η εκάστοτε ισχύουσα ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. είναι 
αρμόδια για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας , μετά από έγγραφο 
πιστοποίησης της ανανέωσης και της προμήθειας των αδειών λογισμικού της Διεύθυνσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των υπηρεσιών υποστήριξης μετά από βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης της ανωτέρω αναφερόμενης Διεύθυνσης .

Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το 
Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (γρ. 237, 2ος όροφος Λ. 
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92), αρμόδια υπάλληλος Ο. Κοκλιώτη, τηλ.: 213 1513 439.
Διευκρινίσεις σχετικά με το αντικείμενο, θα δίδονται από τον κ. Νικολάου Η. 213 1515 330. 
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 Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του 
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Απόρριψη Παραδοτέων/ συμβατικών υλικών– Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας με 
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής 
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο 
προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην 
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε 
και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής 
της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του 
προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή 
της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται 
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν 
παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν 
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή 
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την 
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που 
να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

Πληρωμή- Κρατήσεις 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και ως εξής: 
Α) το μέρος που αφορά στην ανανέωση και την προμήθεια των αδειών μετά από την έκδοση 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής και την 
κοινοποίηση του στον ανάδοχο.
Β) το μέρος που αφορά στις υπηρεσίες υποστήριξης μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού 
χρόνου , την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής και την 
κοινοποίηση του στον ανάδοχο.  
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση / προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών/ δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 
200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

 κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), 
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),
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 κράτηση 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβαρυνόμενη με 
τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) ,

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
      Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικοί όροι 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016.

20. Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και 
για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης 
έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας ΥΠΕΝ
Συνημμένα:
-Παράρτημα Ι
-Παράρτημα ΙΙ 
- Παράρτημα ΙΙΙ
-Παράρτημα ΙV

         Νικόλαος Μιχαλόπουλος

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Τα έγγραφα του παρόντος(πρωτότυπα ή αντίγραφα)  υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 
2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του Ν 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα 
οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα , μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία , 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους.

1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:   

α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του 
οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τους λόγους 
που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθ. 73 του ν. 4412/2016.
Η Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα υπογράφεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 79 Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Φορολογική ενημερότητα (εν ισχύ).
γ) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική) (εν ισχύ).

2. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του.  
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του.  
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  
του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 
σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα 
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
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εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου.
Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης αρκεί η 
υποβολή Βεβαίωσης έναρξης εργασιών ατομικής επιχείρησης από την Δ.Ο.Υ.

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και 
υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/….. 2022
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

                 ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ. _________________ πρόσκληση για την 
ανανέωση υπαρχουσών και την προμήθεια νέων αδειών χρήσης λογισμικού προστασίας από 
κακόβουλο λογισμικό ετήσιας διάρκειας των σταθμών εργασίας και των διακομιστών αρχείων και 
δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Επωνυμία Εταιρείας :

ΑΦΜ/ΔΟΥ: 

Διεύθυνση Έδρας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Fax / E- mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

                                                                                                                          Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Περιγραφή Τεμάχια Αξία τεμαχίου 
χωρίς ΦΠΑ (€)

Συνολική
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

Συνολική
Αξία με ΦΠΑ 24%

Τελικός ελεγκτής Κυβερνοασφάλειας Άδεια 
Ετήσιας Διάρκειας 

 Ετήσια Ανανέωση 850 άδειες
 Αγορά 350 άδειες 

1.200

Άδεια Διαχείρισης Ετήσιας Διάρκειας
 Ετήσια Ανανέωση 50 άδειες
 Αγορά 50 άδειες

100

Αμοιβή για Εργασίες Εγκατάστασης-
παραμετροποίησης-Εκπαίδευσης και 
Υποστήριξης

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ:
Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%:
Συνολική αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  ολογράφως:
Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως:

Χρόνος ισχύος προσφοράς εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
                                                                                                                     

                                                                                                    Για τον προσφέροντα

                                                                                                     Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                    (Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)

Στοιχεία Προσφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Υποψηφίου

1 Εγκατάσταση σε περισσότερους από 1.000 σταθμούς εργασίας, ΝΑΙ

2
Τεχνολογία επόμενης γενιάς για την αντιμετώπιση κυβερνο-
απειλών, δίνοντας έμφαση σε ransomware και σε επιθέσεις zero-
day

ΝΑΙ

3 Πραγματοποίηση εκτιμήσεων ευπάθειας (αδυναμιών), ΝΑΙ

4 Πρόληψη απώλειας δεδομένων (DLP) με έλεγχο συσκευής ΝΑΙ

5 Δυνατότητα Δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και δυνατότητα 
ανάκτησης αυτών, εάν απαιτηθεί ΝΑΙ

6 Δυνατότητα Αυτόματης ανάκτηση δεδομένων μετά από επίθεση 
ransomware, εάν απαιτηθεί. ΝΑΙ

7 Εντοπισμός σημείου με κενό ασφάλειας ΝΑΙ

8
Προστασία από κακόβουλο λογισμικό πλήρους στοίβας: Προστασία 
σε πραγματικό χρόνο που καλύπτει όλους τους φορείς επίθεσης με 
πολλαπλά επίπεδα άμυνας

ΝΑΙ

9 Φιλτράρισμα URL: Αποκλεισμός κακόβουλων διευθύνσεων URL, 
επιθέσεων που βασίζονται στον ιστό και απάτες COVID-19 ΝΑΙ

10

Πρόληψη εκμετάλλευσης: Οι ευρετικές τεχνικές ανίχνευσης που 
βασίζονται στη συμπεριφορά, αποτρέπουν την εκμετάλλευση 
άγνωστων τρωτών σημείων, συμπεριλαμβανομένων των 
εκμεταλλεύσεων μνήμης και ενέσεων

ΝΑΙ

11

Σαρώσεις δεδομένων στο Cloud κατά του κακόβουλου λογισμικού: 
Αποφόρτιση των τελικών σημείων για την ενεργοποίηση 
επιθετικότερων σαρώσεων και την εξασφάλιση έμπιστων 
αντιγράφων ασφαλείας

ΝΑΙ

12
Δεδομένα απειλών σε αντίγραφα ασφαλείας: Συλλογή στοιχείων για 
την πραγματοποίηση ταχύτερων ερευνών και τη μείωση του 
κόστους αποκατάστασης,

ΝΑΙ

13
Κέντρο επιχειρήσεων κυβερνο-προστασίας: Αύξηση της 
αντιδραστικότητας σε αναδυόμενες απειλές και παραγωγή 
προτάσεων αποκατάστασης,. εάν απαιτηθεί

ΝΑΙ

14 Αυτόματη καταχώριση: Μείωση των ψευδώς θετικών και 
ενεργοποίηση επιθετικότερων σαρώσεων ΝΑΙ

15 Πρόληψη επανα-μολύνσεων: ενημέρωση ορισμών AV για την 
αποτροπή επανεμφάνισης μιας απειλής, ΝΑΙ

16 Απομακρυσμένη διαγραφή μιας συσκευής: αποτροπή απώλειας 
δεδομένων μέσω απολεσθέντων συσκευών, ΝΑΙ

17 Ενημερώσεις κώδικα ΝΑΙ

18 Έλεγχος υγείας σκληρού δίσκου ΝΑΙ

19 Απογραφή λογισμικού, ΝΑΙ
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A/A Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση 
Υποψηφίου

20 Παρακολούθηση με χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης, ΝΑΙ
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