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ΑΠΟΦΑΗ 
(Αριθ. 145/2021) 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση απευθείας αμάθεσης για τημ προμήθεια λογισμικού αμτιμετώπισης κακόβουλης 
και εμοχλητικής αλληλογραφίας εισερχόμεμης στο δίκτυο της Α.Δ.Α.Ε.» 

Ο Ποϊεδοξπ ςηπ Αουήπ Διαρτάλιρηπ ςξσ Απξοοήςξσ ςχμ Επικξιμχμιόμ έυξμςαπ σπϊφη: 

1. Σιπ διαςάνειπ: 

α) ςξσ Ν.4270/2014 (ΥΕΚ 143/ς.Α΄/28.6.2014) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και 
επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Οδηγίαπ 2011/85/ΕΕ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», 
β) ςξσ άοθοξσ 118 ςξσ Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/ς.Α΄/8.8.2016) «Δημϊριεπ σμβάρειπ Έογχμ, 
Ποξμηθειόμ και Τπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ Οδηγίεπ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ϊπχπ 
ιρυϋει, 
γ) ςξσ άοθοξσ 6, παο. 6 ςξσ Ν.3115/2003 (ΥΕΚ 47 Α΄/27.2.2003) «Αουή Διαρτάλιρηπ ςξσ 
Απξοοήςξσ ςχμ Επικξιμχμιόμ», 
δ) ςξσ Π.Δ. 80/2016  (ΥΕΚ 145 Α’/5.8.2016) «Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ διαςάκςεπ», 
ε) ςηπ σπ’ αοιθ. 16887/17.03.2016 (ΥΕΚ 151/ς.ΤΟΔΔ/21.03.2016) ςξσ Τπξσογξϋ Δικαιξρϋμηπ, 
Διατάμειαπ και Αμθοχπίμχμ Δικαιχμάςχμ πξσ ατξοά ρςη ρσγκοϊςηρη ςηπ Ολξμέλειαπ ςηπ 
Α.Δ.Α.Ε., 
ρς) ςηπ σπ’ αοιθ. 34051/29.05.19 (ΥΕΚ 326/ς.ΤΟΔΔ/05.06.2019) απϊταρηπ ςξσ Τπξσογξϋ 
Δικαιξρϋμηπ πξσ ατξοά ρςξ διξοιρμϊ Ποξέδοξσ ςηπ Α.Δ.Α.Ε. ϊπχπ διξοθόθηκε ειπ ςξ ξοθϊ 
με ςξ ΥΕΚ 396/ς.Τ.Ο.Δ.Δ./20.06.2019, 
 

2. Σξ σπ’ αοιθ. ποχς.: 70/14.04.2021 ποχςξγεμέπ αίςημα ςξσ Τπεϋθσμξσ Δικςϋξσ ςηπ Αουήπ 
πεοί αμάγκηπ ποξμήθειαπ λξγιρμικξϋ (70 άδειεπ) διάοκειαπ ςοιόμ (3) εςόμ για ςημ 
απξςελερμαςική και ενειδικεσμέμη ποξρςαρία ςξσ δικςϋξσ ςηπ Αουήπ απϊ κακϊβξσλη και 
εμξυληςική αλληλξγοατία.  

3. Σημ σπ’ αοιθ. ποχς.: 1146/22.04.2021 ηλεκςοξμική ποϊρκληρη ςξσ Ασςξςελξϋπ Σμήμαςξπ 
Ποξρχπικξϋ και Διξικηςικόμ Τπηοεριόμ ποξπ ςέρρεοειπ (4) εςαιοείεπ πξσ 
δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςξμ υόοξ για απξρςξλή ρυεςικήπ ποξρτξοάπ.   

4. Σιπ ηλεκςοξμικέπ ποξρτξοέπ ςχμ εςαιοειόμ με επχμσμία ADACOM Ποξηγμέμεπ Εταομξγέπ 
Διαδικςϋξσ Α.Ε. με αοιθ. ποχς. ΑΔΑΕ: 1210/28.04.2021, QWISE TECHNOLOGIES P.C. με αοιθ. 
ποχς. ΑΔΑΕ: 1212/28.04.2021 και DIGITALSIMA με αοιθ. ποχς. ΑΔΑΕ: 1218/28.04.2021.  

5. Σξ γεγξμϊπ ϊςι ξι ποξρτξοέπ ςχμ εςαιοειόμ με επχμσμία ADACOM Ποξηγμέμεπ Εταομξγέπ 
Διαδικςϋξσ Α.Ε. και DIGITALSIMA απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ, καθόπ σπεοβαίμξσμ ςημ 
εμδεικςική ποξωπξλξγιζϊμεμη δαπάμη.  

6. Σξ γεγξμϊπ ϊςι η ποξρτξοά ςηπ εςαιοείαπ με επχμσμία QWISE TECHNOLOGIES P.C. πληοξί ςιπ 
απαιςήρειπ και ςξσπ ϊοξσπ ςηπ σπϊ ρςξιυείξ (3) ηλεκςοξμικήπ ποϊρκληρηπ και δεμ σπεοβαίμει 
ςημ εμδεικςική ποξωπξλξγιζϊμεμη δαπάμη, ήςξι υίλια διακϊρια ραοάμςα εσοό (1.240,00€).  

7. Σημ σπ’ αοιθ. ποχς.: 1260 (37/Α)/06.05.2021 ρυεςική απϊταρη αμάληφηπ σπξυοέχρηπ για 
ςξμ Α.Λ.Ε.: 3140301001, ξικ. έςξπ 2021 με Α.Δ.Α.: 6ΛΓΤΙΔ1- ΛΡΜ. 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Σημ απεσθείαπ αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ ςξσ λξγιρμικξϋ Kaspersky security for mail server (70 
άδειεπ) με διάοκεια ιρυϋξπ ςοία (3) υοϊμια για ςημ απξςελερμαςική και ενειδικεσμέμη ποξρςαρία 
ςξσ δικςϋξσ ςηπ Αουήπ απϊ εμξυληςική και κακϊβξσλη ειρεουϊμεμη αλληλξγοατία ρςημ 
εμαπξμέμξσρα εςαιοεία με ςημ επχμσμία QWISE TECHNOLOGIES P.C., ΑΥΜ: 800566300, ΔΟΤ: A’ 
ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ, Εθμάουξσ Μακάοιξσ 17, Σ.Κ. 121 31, Πεοιρςέοι έμαμςι ςξσ ρσμξλικξϋ πξρξϋ ςχμ 
υιλίχμ διακξρίχμ δέκα πέμςε εσοό και είκξρι λεπςόμ (1.215,20€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α., 
ρϋμτχμα με ςξ σπϊ ρςξιυείξ (2) ποχςξγεμέπ αίςημα και ςημ σπϊ ρςξιυείξ (4) ποξρτξοά ςξσ 
αμαδϊυξσ.  

Η ποξκαλξϋμεμη απϊ ςημ αμχςέοχ αμάθερη δαπάμη θα βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Α.Λ.Ε.: 
3140301001 Ειδ. Υξοέαπ 1017-820-0000000, ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Α.Δ.Α.Ε., 
ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2021.  
    
CPV: 48730000-4 Πακέςα λξγιρμικξϋ αρταλείαπ   
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Χρήστος Ν. Ράμμος 
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