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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 19ης/2018 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αρ. Απόφασης  369/2018  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση πίστωσης για την προµήθεια 
τείχους προστασίας (FIREWALL) 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 4η του µήνα Μαΐου του έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 8:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 15267/30-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆..  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 7. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. Ε. Χριστούλη), 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ  
 Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. πρωτ. 15263/30-04-2018 εισήγηση από το Τµήµα Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Νέων Τεχνολογιών, 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Για την αύξηση της ασφάλειας του δικτύου και των δεδοµένων, καθώς και τη συµµόρφωση στο 
ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ επιβάλλεται η προµήθεια 
εξοπλισµού τείχους προστασίας (firewall). 
 
 

ΑΔΑ: ΨΥ7ΤΩΗΔ-ΒΡΡ
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To Firewall είναι συσκευή που ενσωµατώνεται στο εσωτερικό δίκτυο του δήµου και ρυθµίζει τα 
πακέτα δεδοµένων που ανταλλάσσονται ανάµεσα στο δίκτυο του δήµου και το διαδίκτυο. 

Οι προδιαγραφές της συσκευής καθορίζονται αναλυτικά από τη µε ΑΜ 41/2018 µελέτη της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και επιγραµµατικά καλύπτει κατ’ 
ελάχιστο τα παρακάτω: 

 
Πόρτες δικτύου (Ethernet ports) >= 8 

Μνήµη >= 4GB 

Πλήθος σκληρών δίσκων >=2 

Μέγεθος κάθε σκληρού δίσκου  >= 320GB 

Firewall Throughput >=5,5 Gbps 

Ταυτόχρονες συνεδρίες >= 1.500.000 

VPN Throughput (IPsec & SSL) >=900Mbit/s 

IPS Throughput >= 1,5 Gbps 

Antivirus Throughput (proxy) >= 1,8 Gbps 

Web Security Throughput >=5 Gbps 

Υποστήριξη VLAN support (IEEE 802.1Q trunking), SNMP, VoIP/SIP, 
SYN/ICMP flood protection, Quality of service and bandwidth 
Management, Multiple public IP addresses, Multiple WAN,  
IPS και Application Control, Phishing protection, Antivirus & 
Anti-spyware, Content Filtering , Ipsec, 

Εγγύηση και ενηµέρωση λογισµικού >=3 
 

 

Στην προµήθεια περιλαµβάνεται η εγκατάσταση, παραµετροποίηση, ενσωµάτωση στο 
υφιστάµενο δίκτυο και παράδοση σε πλήρη και σωστή λειτουργία. 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την έγκριση πίστωσης ποσού 
8.000,00€ (οκτώ χιλιάδων ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 
10.7134.17 µε τίτλο «Προµήθεια firewall» του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το Ο.Ε. 2018. 
Για τη δαπάνη έχει εκδοθεί η µε αριθµό 1054/26-4-2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και 
έχει δηµιουργηθεί το µε αριθµό 18REQ002996496 2018-04-25 πρωτογενές αίτηµα. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

την έγκριση πίστωσης ποσού 8.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του 
Κ.Α. 10.7134.17 µε τίτλο «Προµήθεια firewall» του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το Ο.Ε. 
2018. 
Η ανωτέρω προµήθεια αφορά στην αύξηση της ασφάλειας του δικτύου και των δεδοµένων, 
καθώς και στη συµµόρφωση στο ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΠΕΡΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 
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To Firewall είναι συσκευή που ενσωµατώνεται στο εσωτερικό δίκτυο του δήµου και ρυθµίζει τα 
πακέτα δεδοµένων που ανταλλάσσονται ανάµεσα στο δίκτυο του δήµου και το διαδίκτυο. 

Οι προδιαγραφές της συσκευής καθορίζονται αναλυτικά από τη µε ΑΜ 41/2018 µελέτη της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και επιγραµµατικά καλύπτει κατ’ 
ελάχιστο τα παρακάτω: 

 
Πόρτες δικτύου (Ethernet ports) >= 8 

Μνήµη >= 4GB 

Πλήθος σκληρών δίσκων >=2 

Μέγεθος κάθε σκληρού δίσκου  >= 320GB 

Firewall Throughput >=5,5 Gbps 

Ταυτόχρονες συνεδρίες >= 1.500.000 

VPN Throughput (IPsec & SSL) >=900Mbit/s 

IPS Throughput >= 1,5 Gbps 

Antivirus Throughput (proxy) >= 1,8 Gbps 

Web Security Throughput >=5 Gbps 

Υποστήριξη VLAN support (IEEE 802.1Q trunking), SNMP, VoIP/SIP, 
SYN/ICMP flood protection, Quality of service and bandwidth 
Management, Multiple public IP addresses, Multiple WAN,  
IPS και Application Control, Phishing protection, Antivirus & 
Anti-spyware, Content Filtering , Ipsec, 

Εγγύηση και ενηµέρωση λογισµικού >=3 
 

 

Στην προµήθεια περιλαµβάνεται η εγκατάσταση, παραµετροποίηση, ενσωµάτωση στο 
υφιστάµενο δίκτυο και παράδοση σε πλήρη και σωστή λειτουργία. 

Για τη δαπάνη έχει εκδοθεί η µε αριθµό 1054/26-4-2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και 
έχει δηµιουργηθεί το µε αριθµό 18REQ002996496 2018-04-25 πρωτογενές αίτηµα. 

Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ’ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 
 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 369/2018. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 
              
                Χαλάνδρι, 4/5/2018 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: ΨΥ7ΤΩΗΔ-ΒΡΡ
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