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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2011) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» , όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ’ αριθ. 15840/156612, ΦΕΚ Β’ 4788/26.10.2018 

3. Το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 

4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016)  «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 

6. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

7. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α’194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

8. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α΄/15.09.2011), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄14) & το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 
(Α΄86). 

9. Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & 
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης 

10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

11. Την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία 
και να επεκταθεί η αποθηκευτική ικανότητα των σέρβερ της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

12. Το καταχωρημένο αίτημα με Α/Α 2126, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στον ΚΑΕ 1723, 
μετά το αίτημα της υπηρεσίας μας. 
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13. Το καταχωρημένο αίτημα με Α/Α 2126, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στον ΚΑΕ 0869, 
μετά το αίτημα της υπηρεσίας μας. 

14. Tην με αριθμό 2065/2018 (Πρακτικό 41ο/1-11-2018, ΑΔΑ: 6ΒΘΖ7ΛΡ-6ΑΠ), απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της διαδικασίας προμήθειας, μέσω πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.  

15. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης (εγκεκριμένα αιτήματα) με Α/Α 2193/2018 (ΑΔΑ: 
6Ν6Ω7ΛΡ-ΟΟΣ, ΑΔΑΜ: 18REQ003961353) και 2194/2018 (ΑΔΑ: 6ΛΡΦ7ΛΡ-Π7Ν), της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

 
 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλλουν την προσφορά τους 

σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 

 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να φροντίσουν, πριν την υποβολή της 

προσφοράς τους, με δική τους ευθύνη να ενημερωθούν για τα ακριβή 

χαρακτηριστικά και τις παραμετροποιήσεις της υφιστάμενης υποδομής της 

Αναθέτουσας Αρχής. Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσβασης στον εξοπλισμό, θα 

ορίζεται – κατά περίπτωση –  σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ/νση 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών και θα λαμβάνει ανάλογη βεβαίωση. Ο 

υποψήφιος ανάδοχος θα συνυποβάλλει τη βεβαίωση αυτή στην προσφορά του 

και βασιζόμενος στην υφιστάμενη κατάσταση του εξοπλισμού, θα περιγράψει 

τεχνικά τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει, για την καθεμία από τις 

περιγραφόμενες εργασίες ή και όποιες επιπρόσθετες κρίνει, καθώς και το 

χρονοδιάγραμμά τους, σημειώνοντας κάποια σημαντικά στοιχεία της λύσης του 

(όπως πχ αν θα πρέπει και για πόσο διάστημα να διακοπεί κάποια παρεχόμενη 

υπηρεσία, που προσφέρεται μέσω του εξοπλισμού).  

2. Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα αποτελείται από φάκελο που θα 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

a. Τα δικαιολογητικά: 

i. Φορολογική ενημερότητα  και 

ii. Ασφαλιστική ενημερότητα, για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, 

iii. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (μαζί με πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, όταν 

απαιτείται), 

με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. 

iv. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις 

περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο,  
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προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 

η νόμιμη σύστασή του, 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 εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

v. Συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και με σφραγίδα του 

προσφέροντα, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα 

αναφέρονται τα στοιχεία εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) των παραγωγών των προσφερόμενων 

προϊόντων (Δείτε ανάλυση του περιεχομένου στην παράγραφο 7). 

b. Την τεχνική προσφορά του, που θα συμπεριλαμβάνει και τον Πίνακα 

Συμμόρφωσης [συμπληρώνοντας το αρχείο «Πίνακες Συμμόρφωσης  

Cluster 2018» που παρέχεται], τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD), συμπληρωμένο σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές της παρούσης, από τον οποίο να προκύπτει η συμμόρφωση 

του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Η 

Προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα της υποψήφιας εταιρείας.  

c. Την Οικονομική Προσφορά [συμπληρώνοντας το αρχείο «Οικονομική 

Προσφορά» που παρέχεται], τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD). Η Προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα της υποψήφιας 

εταιρείας. 

d. Στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επίσης να περιληφθούν 

τα έγγραφα, που αποδεικνύουν την ικανοποίηση των προδιαγραφών 

καθώς και (εφόσον υπάρχουν) τα συνοδευτικά προσπέκτ. 

e. CD με τα αρχεία που περιγράφονται στην παρούσα. 

3. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 11.470€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
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4. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, 

συνολικά, για όλα τα είδη. 

5. Η κατάθεση προσφορών μπορεί να γίνει μέχρι την Πέμπτη, 15/11/2018, ώρα 

11:00πμ, αναγράφοντας στο φάκελο «Προσφορά για προμήθεια εξοπλισμού 

πληροφορικής, για αναβάθμιση-επέκταση συστοιχίας υπολογιστών (cluster) και 

εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης αυτού, 2018). Οι προσφορές θα 

κατατίθενται στη Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Περιφέρειας 

Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο γραφείο 2.41, στο 2ο όροφο του Διοικητηρίου 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Παπαναστασίου & 

Κουμουνδούρου). 

6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια την επόμενη μέρα 

(Πέμπτη, 15/11/2018) και ώρα 11:15 π.μ. στο γραφείο 238 της Δ/νσης 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα, 2ος 

όροφος Διοικητηρίου Περιφέρειας). Για οποιαδήποτε αλλαγή στην ανωτέρω 

ημερομηνία, θα υπάρξει γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες. 

7. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα παραπάνω 

αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες, πριν 

την ημερομηνία κατάθεσης. 

 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

1. Αντικείμενο της πρόσκλησης 

Στους χώρο του Διοικητηρίου της Αναθέτουσας αρχής, θα πρέπει να παραδοθούν, 

τοποθετηθούν, εγκατασταθούν και τεθούν σε λειτουργία, τα παρακάτω είδη: 

 

Α/Α Είδος Ποσότητα
5.1 Server for VMs 1
5.2 Μνήμη RAM 16 GB DDR3 DIMM 1600MHz 2
5.3 Σκληρός Δίσκος SATA 7,2rpm 2TB 2
5.4 Εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης 1

ZHTOYMENOΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
                 Πίνακας-1: Είδη – Ποσότητες 

 
 

2. Προδιαγραφές ειδών – Εργασίες κατά είδος 

 

Τα παραδοτέα 5.1-5.3 θα μεταφερθούν, με ευθύνη του Αναδόχου, στο χώρο του 

Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 
 
2.1 [Τμήμα 1] Server for VMs (είδος 5.1) 

Το είδος 5.1 θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, στη συσκευασία του 

και να πληροί κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές: 
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Τεμάχια: 1
A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση ΑπάντησηΠαραπομπή

Γενικά
5.1.1 Αναφορά εταιρεία κατασκευής - μοντέλο ΝΑΙ
5.1.2 Rack mounted ΝΑΙ

Hardware
5.1.3 Πλήθος θέσεων CPU ≥ 2
5.1.4 CPU τύπου Intel Zeon ≥ 8 cores ΝΑΙ
5.1.5 Ταχύτητα κάθε CPU ≥ 2.1 GHz
5.1.6 Πλήθος προσφερόμενων CPU 2
5.1.7 PCI-e slot ελεύθερο για μελλοντική χρήση 1
5.1.8 RAM ECC εγκατεστημένη (βέλτιστη διάταξη κατασκευαστή) ≥ 64 GΒ
5.1.9 RAM συχνότητα ≥ 1600 MHz
5.1.10 RAM επεκτάσιμη ≥ 512 GΒ
5.1.11 DIMM slots (συνολικά) ≥ 16
5.1.12 Υποστήριξη hardware RAID levels 0, 1, 5, 6, 10 ΝΑΙ
5.1.13 Πλήθος θέσεων HDD ≥ 8
5.1.14 Υποστήριξη δίσκων SAS 6Gbps ΝΑΙ
5.1.15 Πλήθος προσφερόμενων SAS HDD (σε RAID-1) 2
5.1.16 Χωρητικότητα κάθε δίσκου ≥ 300 GΒ
5.1.17 Ταχύτητα κάθε HDD 15K rpm
5.1.18 Hot-plug HDD (αντικατάσταση εν ώρα λειτουργίας) ΝΑΙ
5.1.19 Πλήθος θυρών G-Ethernet ≥ 8
5.1.20 Υποστήριξη Wake on LAN ΝΑΙ
5.1.21 Πλήθος προσφερόμενων τροφοδοτικών 2
5.1.22 Πλήρης λειτουργία με 1 τροφοδοτικό ΝΑΙ
5.1.23 Hot-plug τροφοδ. (αντικατάσταση εν ώρα λειτουργίας) ΝΑΙ
5.1.24 Dual Port SAS 12Gbps σύνδεσης Storage ΝΑΙ
5.1.25 Εσωτερικό οπτικό μέσο DVD±RW ΝΑΙ
5.1.26 Ποντίκι-πληκτρολόγιο (ιδίου κατασκευαστή) ΝΑΙ

Software
5.1.27 Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2012 Server Std (gov lic)
5.1.28 Σύστημα ειδοποίησης βλαβών ΝΑΙ

Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία)
5.1.29 Εγγύηση συστήματος (και υποσυστημάτων) κατασκευαστή ≥ 5 έτη
5.1.30 Ανταπόκριση on-site, next-business-day ΝΑΙ
5.1.32 Αναφορά Πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας ΝΑΙ  

Πίνακας-2: Ελάχιστες προδιαγραφές του είδους 5.1 Server for VM 
 

 

2.2 [Τμήμα 2] Μνήμη RAM (είδος 5.2) – Σκληρός Δίσκος (είδος 5.3) 

Τα είδη 5.2-5.3 θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, στις συσκευασίες 

τους και θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές του παρακάτω 

πίνακα: 

Είδος Τεμάχια Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή
5.2 Μνήμη RAM 2 16 GB, DDR3, DIMM, 1600MHz ΝΑΙ
5.3 Σκληρός δίσκος 2  SATA 7,2rpm 2TB ΝΑΙ

Πίνακας-3: Ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών 5.2 Μνήμη RAM και 5.3 Σκληρός Δίσκος 
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2.3 [Τμήμα 3] Εργασίες Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης (είδος 5.4) 

Η παρούσα υποδομή αφορά μια συστοιχία δύο φυσικών μηχανημάτων (Dell Power Edge 

R620). Η συστοιχία φιλοξενεί ιδεατές μηχανές (VM) με διακριτούς ρόλους, οι οποίες 

διαμοιράζονται στις φυσικές μηχανές, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας. 

Επίσης υπάρχει υποδομή Storage Dell Power Vault MD3 SAS Array, η οποία είναι ορατή 

και χρησιμοποιείται από όλες τις φυσικές μηχανές. 

Οι εργασίες αφορούν: 

1. Την τοποθέτηση της μνήμης RAM στις υπάρχουσες φυσικές μηχανές. 

2. Την τοποθέτηση των σκληρών δίσκων στις 2 ελεύθερες θέσεις του υπάρχοντος 

Data Storage, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο συνολικός ωφέλιμος αποθηκευτικός 

χώρος, τηρουμένων των παραμετροποιήσεων RAID. 

3. Την τοποθέτηση της νέας φυσικής μηχανής (server) στο ικρίωμα (rack) που 

φιλοξενεί την υπάρχουσα υποδομή. 

4. Την ενσωμάτωση της νέας φυσικής μηχανής (server), ως κόμβο (node), στην 

υπάρχουσα συστοιχία, έτσι ώστε οι φιλοξενούμενες εικονικές μηχανές να μπορούν 

να διαμοιραστούν, μεταξύ των τριών κόμβων, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της 

διαθεσιμότητας (migration).   

 

 
3. Βασικά παραδοτέα Αναδόχου 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε είδους, παραδίδεται στη Δ/νση 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών:  

1. όλο το συνοδευτικό υλικό (CDs, manuals, κλπ). 

2. για το είδος 5.1 παραδίδεται και ένα (1) αντίγραφο με την εικόνα (image) του 

δίσκου με το λειτουργικό σύστημα (μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και 

παραμετροποίησής του), σε μέσο κατάλληλης χωρητικότητας, για χρήση του σε 

ενδεχόμενη ανάγκη επαναφοράς συστήματος, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για 

την εκτέλεση της λειτουργίας επαναφοράς. 

 
 

4. Χρονοδιάγραμμα έργου – Παράδοση 

Οι Ανάδοχοι, με τη συμμετοχή τους, συμφωνούν σε χρονοδιάγραμμα παράδοσης των 

ειδών και ολοκλήρωσης των εργασιών τους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες, από την έναρξη της Σύμβασης, θα ενταχθεί σε αυτή και θα 

ισχύει από την επόμενη της υπογραφής της. 
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Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα γίνεται στους χώρους του Διοικητηρίου της 

Αναθέτουσας Αρχής στη Λάρισα, υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και 

Νέων Τεχνολογιών. 

 

 

5. Παραλαβή 

Ο Ανάδοχος, μετά την παράδοση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσης, παραδίδει πιστοποιητικό ετοιμότητας, από την παράδοση του 

οποίου και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (το οποίο θα καθοριστεί στη Σύμβαση 

για το κάθε είδος), η Αναθέτουσα Αρχή εκτελεί τους όποιους ελέγχους κρίνει 

απαραίτητους (ενδεικτικοί: – ορθή ενσωμάτωση των νέων υλικών στους σέρβερ, 

έλεγχος της σωστής επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου του Data Storage), 

προκειμένου να προχωρήσει στην οριστική παραλαβή. 

Σημειώνεται ότι, η οριστική παραλαβή αποτελεί το χρονικό σημείο έναρξης της διάρκειας 

εγγύησης του κάθε είδους. 
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6. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

ΦΠΑ 24%
Τιμή/μονάδ. Συνολικό
χωρίς ΦΠΑ χωρίς ΦΠΑ

5. 1 Server for VMs 1 -  €      8.804,00 €
5. 2 Μνήμη RAM 16 GB DDR3 DIMM 1600MHz 2 -  €      682,00 €           
5. 3 Σκληρός Δίσκος SATA 7,2rpm 2TB 2 -  €      744,00 €           
5. 4 Εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης 1 -  €      1.240,00 €       

0,00 € 11.470,00 €     

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Συμπληρώνονται για την Προσφορά

Α/Α Αντικείμενο Ποσότητα Μάρκα - Μοντέλο Χώρα
Τιμή/μονάδ. Συνολικό

0,00 €

Προϋπ/σμός
(με ΦΠΑ)με ΦΠΑ με ΦΠΑ

-  €                      -  €                      
-  €                      -  €                      

-  €                      -  €                      
-  €                      -  €                      
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7. Ανάλυση Περιεχομένου Υπεύθυνης δήλωσης για το Εθνικό Μητρώο 

Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) 

 

 Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, 

στην οποία, για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη: 

Στην περίπτωση που είναι μόνο διανομέας και όχι παραγωγός (όπως ορίζεται στο 

ΦΕΚ 2454/Β/09-08-2016 - Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης) του είδους: θα 

δηλώσει ότι εφόσον δεν είναι παραγωγός του, δεν υποχρεούται να είναι 

εγγεγραμμένος στο Ε.Μ.ΠΑ. όμως θα καταγράψει τα στοιχεία εγγραφής του 

υπόχρεου παραγωγού του προϊόντος στο μητρώο Ε.Μ.ΠΑ: α)Επωνυμία, β)ΑΦΜ, 

γ)Αριθμός Μητρώου Παραγωγών. 

1. Στην περίπτωση που είναι ο ίδιος, ο παραγωγός του είδους, θα καταγράψει 

τα στοιχεία εγγραφής του στο μητρώο Ε.Μ.ΠΑ.: α)Επωνυμία, β)ΑΦΜ, 

γ)Αριθμός Μητρώου Παραγωγών. 

Και στις 2 περιπτώσεις, αν ο παραγωγός δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένος αλλά η 

εγγραφή είναι σε εξέλιξη, να καταγραφεί, για το συγκεκριμένο είδος, στην 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι η εγγραφή είναι σε εξέλιξη και ότι τα στοιχεία εγγραφής θα 

είναι διαθέσιμα μέχρι την υπογραφή του Συμφωνητικού. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π. ____/__-__-2018 

 «προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, για αναβάθμιση-επέκταση συστοιχίας 
υπολογιστών (cluster) και εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης 

αυτού» 
 
 

Στη Λάρισα σήμερα, την __/__/2018, ημέρα ___________, οι κάτωθι: 

A. Περιφέρεια Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, Πλατεία Ρήγα Φεραίου 
(Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου), ΤΚ:41110 με ΑΦΜ: 997844846, ΔΟΥ Α’ 
Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. 
Αγοραστό Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») 

και 

B. ____________________, που εδρεύει στην Λάρισα _________, ΤΚ ________, με 
ΑΦΜ _________, ΔΟΥ _________, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. 
___________, (εφεξής ο «Ανάδοχος») 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

  
1) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

2) Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2011) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» , όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ’ αριθ. 15840/156612, ΦΕΚ 
Β’ 4788/26.10.2018 
3) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016)  «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

4) Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» 

5) Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
& Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 
204/Α΄/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α΄14) 
& το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 (Α΄86). 

6) Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών 
εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί 
συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
7) Το ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) περί «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με 
το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) 

8) Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και 
Ευθύνη» 
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9) Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’143/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» 
10) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» 
11) Την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργία και να επεκταθεί η αποθηκευτική ικανότητα των σέρβερ της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 

12) Το καταχωρημένο αίτημα με Α/Α 2126, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
στον ΚΑΕ 1723, μετά το αίτημα της υπηρεσίας μας. 

13) Το καταχωρημένο αίτημα με Α/Α 2126, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
στον ΚΑΕ 0869, μετά το αίτημα της υπηρεσίας μας. 

14) Tην με αριθμό 2065/2018 (Πρακτικό 41ο/1-11-2018, ΑΔΑ: 6ΒΘΖ7ΛΡ-6ΑΠ), 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της διαδικασίας προμήθειας, 
μέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών.  
15) Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης (εγκεκριμένα αιτήματα) με Α/Α 2193/2018 
(ΑΔΑ: 6Ν6Ω7ΛΡ-ΟΟΣ, ΑΔΑΜ: 18REQ003961353) και 2194/2018 (ΑΔΑ: 
6ΛΡΦ7ΛΡ-Π7Ν), της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε χώρους της αναθέτουσας αρχής, στη Λάρισα, θα παραδοθούν οι συνολικές 

ποσότητες του εξοπλισμού, όπως προσδιορίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Αντικείμενο Ποσότητα 
Μάρκα - Μοντέλο Χώρα 

 
Αριθμός 
Ε.Μ.ΠΑ.   Υλικό [h/w]   

5. 1 Server for VMs 1    

5. 2 Μνήμη RAM 16GB 
DDR3 DIMM 1600MHz 2    

5. 3 Σκληρός Δίσκος SATA 
7,2rpm 2TB 2    

5. 4 
Εργασίες 
εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης 

1    

Πίνακας 1 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τη Δ/νση Διαφάνειας & 

Ηλ.Διακυβέρνησης καθώς και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, για 
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την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

Αναλυτικότερα – Ειδικότερα για τα είδη: 

Το ανωτέρω είδος «5.1 Server for VMs», θα είναι αυτό που αναφέρεται στην 

Προσφορά του αναδόχου, το οποίο πληροί τους όρους της διακήρυξης και θα 

ελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής: 

 
Τεμάχια: 1

A/A Ελάχιστα τεχνικά Χαρακτηριστικά Απαίτηση ΑπάντησηΠαραπομπή
Γενικά

5.1.1 Αναφορά εταιρεία κατασκευής - μοντέλο ΝΑΙ
5.1.2 Rack mounted ΝΑΙ

Hardware
5.1.3 Πλήθος θέσεων CPU ≥ 2
5.1.4 CPU τύπου Intel Zeon ≥ 8 cores ΝΑΙ
5.1.5 Ταχύτητα κάθε CPU ≥ 2.1 GHz
5.1.6 Πλήθος προσφερόμενων CPU 2
5.1.7 PCI-e slot ελεύθερο για μελλοντική χρήση 1
5.1.8 RAM ECC εγκατεστημένη (βέλτιστη διάταξη κατασκευαστή) ≥ 64 GΒ
5.1.9 RAM συχνότητα ≥ 1600 MHz
5.1.10 RAM επεκτάσιμη ≥ 512 GΒ
5.1.11 DIMM slots (συνολικά) ≥ 16
5.1.12 Υποστήριξη hardware RAID levels 0, 1, 5, 6, 10 ΝΑΙ
5.1.13 Πλήθος θέσεων HDD ≥ 8
5.1.14 Υποστήριξη δίσκων SAS 6Gbps ΝΑΙ
5.1.15 Πλήθος προσφερόμενων SAS HDD (σε RAID-1) 2
5.1.16 Χωρητικότητα κάθε δίσκου ≥ 300 GΒ
5.1.17 Ταχύτητα κάθε HDD 15K rpm
5.1.18 Hot-plug HDD (αντικατάσταση εν ώρα λειτουργίας) ΝΑΙ
5.1.19 Πλήθος θυρών G-Ethernet ≥ 8
5.1.20 Υποστήριξη Wake on LAN ΝΑΙ
5.1.21 Πλήθος προσφερόμενων τροφοδοτικών 2
5.1.22 Πλήρης λειτουργία με 1 τροφοδοτικό ΝΑΙ
5.1.23 Hot-plug τροφοδ. (αντικατάσταση εν ώρα λειτουργίας) ΝΑΙ
5.1.24 Dual Port SAS 12Gbps σύνδεσης Storage ΝΑΙ
5.1.25 Εσωτερικό οπτικό μέσο DVD±RW ΝΑΙ
5.1.26 Ποντίκι-πληκτρολόγιο (ιδίου κατασκευαστή) ΝΑΙ

Software
5.1.27 Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2012 Server Std (gov lic)
5.1.28 Σύστημα ειδοποίησης βλαβών ΝΑΙ

Ποιότητα - Εγγύηση (ανταλλακτικά & εργασία)
5.1.29 Εγγύηση συστήματος (και υποσυστημάτων) κατασκευαστή ≥ 5 έτη
5.1.30 Ανταπόκριση on-site, next-business-day ΝΑΙ
5.1.32 Αναφορά Πιστοποιητικών ποιότητας και ασφάλειας ΝΑΙ
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Άρθρο 2ο TIMH 
Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου και την κατακυρωτική απόφαση, ο πίνακας τιμών είναι ο παρακάτω: 

 
 

         ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 

Είδος Περιγραφή 
Μοντέλο/ Μονάδα 

Μέτρησης 
Τελική 

Ποσότητα 
Τιμή άνευ 

ΦΠΑ ΦΠΑ Τιμή με 
ΦΠΑ 

Τιμή άνευ 
ΦΠΑ ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ 

Μάρκα 

2.1 Server for VMs ….. Τεμάχιο 1 …. …. …. …. …. …. 

2.2 
Μνήμη RAM 16GB 
DDR3 DIMM 
1600MHz 

….. Τεμάχιο 2 …. …. …. …. …. …. 

2.3 Σκληρός Δίσκος 
SATA 7,2rpm 2TB …… Τεμάχιο 2 …. …. …. …. …. …. 

2.4 
Εργασίες 
εγκατάστασης και 
παραμετροποίησης 

…… Τεμάχιο 1 …. …. …. …. …. …. 

              Σύνολα:  … € … € … € 
 

Στο συνολικό ποσό των ……………………….€ περιλαμβάνονται οι φόροι και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
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Άρθρο 3ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι εργασίες που αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

στην προσφορά του, αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου. Οι εργασίες αυτές είναι οι 

παρακάτω: 

5. Την τοποθέτηση της μνήμης RAM στις υπάρχουσες φυσικές μηχανές. 

6. Την τοποθέτηση των σκληρών δίσκων στο υφιστάμενο Data Storage και την 

ενσωμάτωσή τους στον ελεύθερο διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο αυτού. 

7. Την τοποθέτηση της νέας φυσικής μηχανής (server) στο ικρίωμα (rack) που 

φιλοξενεί την υπάρχουσα υποδομή. 

8. Την ενσωμάτωσή της, στην υπάρχουσα συστοιχία φυσικών μηχανών, έτσι 

ώστε οι φιλοξενούμενες εικονικές μηχανές να μπορούν να διαμοιραστούν, 

μεταξύ των τριών φυσικών μηχανών με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της 

διαθεσιμότητας.   

 

Παραδοτέα:  

Με την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε είδους, παραδίδεται στη Δ/νση 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών:  

3. όλο το συνοδευτικό υλικό (CDs, manuals, κλπ). 

4. για το είδος 5.1 παραδίδεται και ένα (1) αντίγραφο με την εικόνα (image) του 

δίσκου με το λειτουργικό σύστημα (μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης 

και παραμετροποίησής του), σε οπτικό μέσο κατάλληλης χωρητικότητας, για 

χρήση του σε ενδεχόμενη ανάγκη επαναφοράς συστήματος, καθώς και ότι 

άλλο απαιτείται για την εκτέλεση της λειτουργίας επαναφοράς. 

 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρεί τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
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εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

Άρθρο 4ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η παράδοση των υλικών της αρχικής προμήθειας γίνεται το αργότερο εντός 

τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού (σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος).  

Η παράδοση θα ολοκληρωθεί με την οριστική παραλαβή των ειδών / 

εργασιών για κάθε τμήμα, με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της 

παρούσας. Συνεκτιμώντας και τους χρόνους ποσοτικής – ποιοτικής παραλαβής, 

δοκιμαστικής λειτουργίας και οριστικής παραλαβής ως τελική ημερομηνία ορίζεται η 

___/___/2018. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικός λόγος για παράταση του 

χρονοδιαγράμματος, από την πλευρά του αναδόχου, τότε το ζητάει εγγράφως, πριν 

την ημερομηνία λήξης της παρούσας, αναφέροντας το λόγο, για να εξεταστεί από την 

επιτροπή του διαγωνισμού. 

Η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης, η οποία διεκπεραιώνει το 

διαγωνισμό, (είτε κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από τον ανάδοχο, είτε κατόπιν 

εισήγησης της Επιτροπής παρακολούθησης του έργου) έχει τη δυνατότητα να 

επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης, για όσο διάστημα χρειαστεί και σε 

κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα από την αρχική τελική ημερομηνία 

της Σύμβασης και με τις ίδιες προδιαγραφές και τιμές της παρούσης. Για παρατάσεις 

του χρονοδιαγράμματος, πέραν του ορίου αυτού, απαιτείται έγκριση από την 

Οικονομική επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 

της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλ. Διακυβέρνησης. 

 

Άρθρο 5ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή θα γίνει σε 2 στάδια: 

(α) Προσωρινή 

ΑΔΑ: 7ΑΧ17ΛΡ-Θ74





 
 
Πρόσκληση προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής κι εργασιών (Cluster 2018), Περιφέρειας 
Θεσσαλίας 
 

[17] 
 

Με το πέρας όλων των εργασιών [που αναφέρονται στην παρούσα – στην 

προσφορά του αναδόχου – και στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος], ο 

ανάδοχος παραδίδει πιστοποιητικό ετοιμότητας, από την ημερομηνία κατάθεσης 

του οποίου, θα ακολουθήσει περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών.  

Κατά τη διάρκεια του διαστήματος αυτού η αρμόδια επιτροπή θα 

διενεργήσει όλες τις δοκιμές, που αυτή κρίνει απαραίτητες για τον έλεγχο του 

εξοπλισμού. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή δυσλειτουργίας, αυτό 

αναφέρεται εγγράφως στον ανάδοχο και η μέτρηση των ημερών ξεκινάει πάλι από 

την αρχή, μετά τη επίλυση του προβλήματος και από νέο πιστοποιητικό ετοιμότητας 

του αναδόχου. 

(β) Οριστική 

Με την πάροδο τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμων ημερών καλής λειτουργίας 

του εξοπλισμού, μετά την παράδοση του (τελευταίου) πιστοποιητικού ετοιμότητας 

γίνεται η οριστική παραλαβή. 

 

Άρθρο 6ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας εγγυάται ότι δεν υπάρχουν 

κρυμμένα ελαττώματα στον εξοπλισμό, ότι πληροί τις προδιαγραφές της διακήρυξης 

και της προσφοράς του και ότι είναι καινούριος και αμεταχείριστος.  

 

Άρθρο 7ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να 

ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις 

κατά της ισχύος της Σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Λάρισας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται, όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και 

τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των 
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Δικαστηρίων, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία και με όσα 

μεταξύ τους συμφωνήσουν 

Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω 

παράγραφο. 

 

Άρθρο 8ο ΕΓΓΥΗΣΗ 

Η εγγύηση είναι η αναφερόμενη στην προσφορά του αναδόχου εγγύηση 

κατασκευαστή (που πληροί την ελάχιστη απαίτηση των προδιαγραφών), ήτοι: 

 

Είδος Περιγραφή Έτη 

2.1 Server for VMs 5 

2.2 Μνήμη RAM 16 GB DDR3 
DIMM 1600MHz … 

2.3 Σκληρός Δίσκος SATA 
7,2rpm 2TB … 

 

ο δε χρόνος αρχίζει από τη στιγμή της οριστικής παραλαβής του έργου. 

 

Άρθρο 9ο ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή θα γίνει άπαξ και συγκεκριμένα μετά από έγκριση του πρακτικού 

οριστικής παραλαβής όλων των ειδών της Σύμβασης από την Οικονομική Επιτροπή 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Δεν προβλέπεται τμηματική πληρωμή.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 
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όπως ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 

φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή 

τροποποιητικής σύμβασης καθώς και επί κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης, 

υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ 3 

Ν.4412/2016 όπως ισχύει και ΚΥΑ αριθμό 1191, ΦΕΚ 969Β/22-3-2017). Επί της εν 

λόγω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

20%. 

γ) Στην πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού, άρθρο 64 ν.4172/2013. 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού 

αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έκαστο εξ αυτών έλαβε 

από ένα (1) πρωτότυπο, το δε τρίτο παραδόθηκε στη Δ/νση Διαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, ως υπεύθυνης για την παρακολούθηση του έργου. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 
 

………………………. 
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