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Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 
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Διοικητήριο Περ. Θεσσαλίας 

411 10 

Θεοδοσίου Εύα 

2413–506.233 

2413–506.143 

e.theodosiou@thessaly.gov.gr  

Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για Εργασίες 

συντήρησης, επέκτασης, 

παραμετροποίησης και ένταξης 

του μηχανογραφικού και 

δικτυακού εξοπλισμού. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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 
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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. Τις ανάγκες εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και επέκτασης, 

παραμετροποίησης και ένταξης του μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ΠΕ Λάρισας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις 

προδιαγραφές που ακολουθούν 

12. Την με α/α 1087/2019 καταχώρηση αιτήματος από την Δ/νση Οικονομικού 

Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ύπαρξη απαραίτητης πίστωσης στον ΚΑΕ 0869 

μετά από το αίτημα δέσμευσης πίστωσης με ΑΠ470/12-03-2019 της υπηρεσίας 

μας (19REQ004594669). 

13. Tην με αριθμό 577/2019 (Πρακτικό 10ο/18-03-2019, ΑΔΑ: ΨΖΛΩ7ΛΡ-Θ9Γ), 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της διαδικασίας προμήθειας, 

μέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Πληροφορικής 

και Νέων Τεχνολογιών.  

14. Την με α/α 1008 και Αρ.Πρωτ. 1839/20-03-2019 απόφαση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης,  περί δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης στον ΚΑΕ: 0869 (ΑΔΑ: 

94ΗΧ7ΛΡ-ΕΓΘ, ΑΔΑΜ: 19REQ004683775) 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ 

 

τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλλουν την προσφορά 

τους σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: 

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  
a. Να μην υπάρχει για τους υποψήφιους αναδόχους αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, τρομοκρατικά εγκλήματα 
ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων) για τους υπόχρεους κατά 
περίπτωση: 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:   
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
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(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,   
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 
σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
b. Να είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

c. Να είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

2. Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα αποτελείται από έναν ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο, οποίος θα περιέχει 2 υποφακέλους: 

a. ΈΝΑΝ (1) φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», ο οποίος  

θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

i. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 συμπληρωμένη, με 

σφραγίδα του οικονομικού φορέα (όταν πρόκειται για έντυπη 

μορφή) και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, 

στην οποία θα αναφέρονται τα ακόλουθα: 

1. Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 

2. ούτε για τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα βάσει της 

κείμενης νομοθεσίας      

3. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου 

υποχρεώσεις 

4. Είμαι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές μου 

υποχρεώσεις (κύριες & επικουρικές) 

ii. Την Οικονομική Προσφορά [συμπληρώνοντας το αρχείο 

«Οικονομική Προσφορά» που παρέχεται], τόσο σε 

υπογεγραμμένη έγγραφη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή 

(CD). Προσφορές σε έντυπη μορφή θα πρέπει να φέρουν και 

σφραγίδα της υποψήφιας εταιρείας. 

iii. Στον φάκελο θα πρέπει επίσης να περιληφθούν τα 

Βιογραφικά Σημειώματα τουλάχιστο 2 υπαλλήλων του 

υποψήφιου οικονομικού φορέα. 

iv. CD με τα αρχεία που περιγράφονται στην παρούσα. 

b. ΈΝΑΝ (1) φάκελο με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», ο οποίος θα 

περιλαμβάνει αντίγραφα όλων των περιεχομένων του 
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, με την ίδια ακριβώς δομή [Σημεία (i), (ii), (iii), 

(iv)]. 

3. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να 

φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

- Τα στοιχεία του αποστολέα: 

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

- Τον Αποδέκτη: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 

ΓΡΑΦΕΙΟ 241 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, 

411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

- Την αναφορά: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προσφορά για 

Εργασίες συντήρησης, επέκτασης, παραμετροποίησης και ένταξης του 

μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού». 

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη 17/04/2019, 11:00π.μ. 

Προσοχή: Διαγωνισμός. Να μην αποσφραγιστεί από το Πρωτόκολλο. 

4. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 8.680,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

5. Με τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση, οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας. 

6. Για τις εργασίες των Κατηγοριών 1 και 2, λόγω της ιδιαίτερης συνάφειας 

μεταξύ τους, ανάδοχος είναι ο μειοδότης στο άθροισμά τους (ήτοι με το 

μικρότερο άθροισμα των ποσών των εργασιών 1 και 2). 

7. Για όλες τις υπόλοιπες Κατηγορίες, μειοδότης είναι ο υποψήφιος ανάδοχος 

που θα δώσει την χαμηλότερη τιμή για την κάθε διακριτή Κατηγορία 

εργασιών.  

8. Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να μη συμπληρώσει ποσό αμοιβής σε 

κάποια από τις Κατηγορίες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχει 

στη συγκεκριμένη Κατηγορία. 
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9. Επίσης, αν ο υποψήφιος ανάδοχος θέλει να δηλώσει Κατηγορία που την 

παρέχει δωρεάν, δεν πρέπει να αφήσει το χώρο κενό (γιατί θα εκληφθεί 

αλλιώς - σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο), αλλά να τοποθετήσει 

την τιμή 0€. 

10.Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων αναδόχων δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά τον προϋπολογισμό που έχει τεθεί ανά Κατηγορία, με δεδομένη 

την ποσότητα (η οποία δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί από τον 

υποψήφιο). Αλλιώς η προσφορά για τη συγκεκριμένη Κατηγορία 

απορρίπτεται. Αν πρόκειται για προϋπολογισμό των Κατηγοριών 1 ή 2, η 

προσφορά απορρίπτεται και για τις 2 Κατηγορίες. 

11.Όσον αφορά την Κατηγορία 2 [Διάφορες Εργασίες (hardware / software / 

δικτύου)], ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να δώσει τιμή ανά ώρα 

απασχόλησης τεχνικού του, για εργασίες που θα πρέπει να κάνει, υπό την 

καθοδήγηση και επίβλεψη του προσωπικού της Δ/νσης Πληροφορικής και 

Νέων Τεχνολογιών, εφόσον έχει υπάρξει προσυνεννόηση και συναποδοχή, 

ως προς το είδος και ως προς την απαιτούμενη διάρκεια. 

12.Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται να εξαντλήσει την προϋπολογιζόμενη 

ποσότητα των ανά Κατηγορία εργασιών. Το τελικό πλήθος ως τις 

31/12/2020 θα διαμορφωθεί βάσει των πραγματικών αναγκών της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

13.Δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα): Η υπηρεσία καλεί 

τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει εκείνα τα έγγραφα, 

δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα όσα απαιτεί η παρούσα. 

Στη συνέχεια, αξιολογούνται τα ως άνω δικαιολογητικά και, εάν είναι 

ορθά, αναδεικνύεται ο οριστικός ανάδοχος. Στην αντίθετη περίπτωση, 

καλείται ο αμέσως επόμενος μειοδότης. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι: 

a. Ποινικό μητρώο για κάθε υπόχρεο (βλέπε ανωτέρω στις 

προϋποθέσεις συμμετοχής) 

b. Φορολογική ενημερότητα 

c. Ασφαλιστική ενημερότητα 

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

περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 

προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

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

Σημείωση: Τα ως άνω δικαιολογητικά, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την 

ημερομηνία κλήσης για υποβολή. Αποδεκτά γίνονται και όσα έχουν μεν εκδοθεί 

προγενέστερα της ημερομηνίας αυτής, αλλά θα βρίσκονται ακόμη σε ισχύ (εφόσον 

αναγράφουν ημερομηνία ισχύος) κατά την ημερομηνία κλήσης. 

14.Η κατάθεση προσφορών μπορεί να γίνει μέχρι την Τετάρτη, 

17/04/2019, ώρα 11:00πμ, αναγράφοντας στο φάκελο «Προσφορά για 

Εργασίες συντήρησης, επέκτασης, παραμετροποίησης και ένταξης του 

μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού». 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). 

15.Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια την ίδια μέρα 

(Τετάρτη, 17/04/2019) και ώρα 11:15 π.μ. σε γραφείο της Δ/νσης 

Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα, 

2ος όροφος Διοικητηρίου Περιφέρειας).  

16.Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα 

παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας, μέχρι και δύο (2) 

εργάσιμες ημέρες, πριν την τελική ημερομηνία, καθώς τότε οι 

διευκρινήσεις (εφόσον υπάρξουν και κριθούν σημαντικές) θα πρέπει να 

αναρτηθούν στο site, προς γνώση όλων. 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλάβης, επέκτασης, 

παραμετροποίησης και ένταξης του μηχανογραφικού και δικτυακού 

υλικού εξοπλισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας & Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας, προϋπ. ως 8.680,00€ (με ΦΠΑ) 

 

1. Περιγραφή Αντικειμένου 

Το αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης 

βλάβης, επέκτασης  (χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών), 

παραμετροποίησης και ένταξης του μηχανογραφικού και δικτυακού 

εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας & της ΠΕ 

Λάρισας, και αφορά: 

1.1. Εξυπηρετητές (server), 

1.2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 

1.3. Περιφερειακά (Εκτυπωτές, Σαρωτές, πολυμηχανήματα, ΑΔΔΥ κλπ), 

1.4. Δίκτυο (πριζάκια, patch panel, καλωδίωση δικτύου κλπ), 

Η πρόσκληση αφορά εξοπλισμό, ο οποίος, είτε βρίσκεται εκτός περιόδου 

εγγύησης και χρειάζεται επιδιόρθωση, είτε χρήζει επέκτασης, είτε χρήζει 

παραμετροποίησης και ένταξης στον υπάρχοντα εξοπλισμό και υπάρχον 

δίκτυο, μέχρι τις 31/12/2020, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 

 

2. Φυσικός χώρος εξοπλισμού 

Ο φυσικός χώρος που βρίσκεται εγκατεστημένος ο μηχανογραφικός και 

δικτυακός εξοπλισμός είναι τα κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη Λάρισα 

και συγκεκριμένα: 

- Διοικητήριο (Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου) 

- Νέο κτίριο (Καλλισθένους & Θεοφράστου) 

- Κτίριο Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών (8ο χλμ ΕΟ Λάρισας-Τρικάλων) 

- ΚΕΚ ΠΕ Λάρισας 

- Κτίριο Υδροοικονομίας (Φαρσάλων 148) 

Η σειρά αναφοράς των παραπάνω κτιρίων έχει γίνει με βάση το πλήθος του 

εγκατεστημένου εξοπλισμού (την τρέχουσα χρονική στιγμή), από τον περισσότερο 

προς το λιγότερο. 
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3. Περιγραφή εργασιών 

Οι εργασίες που θα κληθεί να κάνει ο ανάδοχος συνοψίζονται στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας Εργασιών): 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΘΟΣ 

1 Εντοπισμός βλάβης τμχ 40 

        

2 Διάφορες Εργασίες (hardware / software / δικτύου) ώρα 195 

Άθροισμα Ποσών Εργασιών Κατηγοριών 1+2:     

        

3 
Εργασίες εγκατάστασης/παραμετροποίησης συσκευής (driver) ανά 
Η/Υ 

τμχ 80 

        

4 Εργασίες για σέρβερ με ΛΣ Windows τμχ 30 

        

5 Εργασίες για σέρβερ με ΛΣ Linux τμχ 20 

        

6 Παραμετροποίηση Η/Υ [Εργασίες που περιγράφονται στην 4.6] τμχ 70 

 

 

Πίνακας Εργασιών 

 

4. Διαδικασία εκτέλεσης 

Τεχνικός του αναδόχου, μετά την αποδοχή της κλήσης του από το αρμόδιο 

τμήμα της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, μεταβαίνει στο χώρο 

του εξοπλισμού, σε χρόνους που καθορίζονται σε επόμενη παράγραφο. 

Σε περίπτωση που η διάγνωση του προβλήματος έχει γίνει από αρμόδιο 

προσωπικό της Περιφέρειας, ο τεχνικός ασχολείται με την εκτέλεση των 

εργασιών (παράκαμψη παραγράφου 4.1). 

 

4.1. Διάγνωση προβλήματος 

Ο τεχνικός κάνει τη διάγνωση του προβλήματος, συμπληρώνοντας 

συγκεκριμένη φόρμα (που θα του δοθεί) με το πρόβλημα και τις ενέργειες 

που πρέπει να γίνουν. 

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται στο χώρο του εξοπλισμού και μόνο 

σε ειδικές περιπτώσεις και με τη συναίνεση του επιβλέποντος τμήματος 

μπορεί να γίνει η μεταφορά του σε χώρο του αναδόχου. 

Όταν στη διάγνωση απαιτηθούν ανταλλακτικά, καταγράφονται, στη 

φόρμα, τα ακριβή χαρακτηριστικά τους. 
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4.2. Αποκατάσταση προβλήματος 

Μόνο μετά την αποδοχή, από το επιβλέπον τμήμα, της διάγνωσης 

(εφόσον αυτή έχει ζητηθεί) και την απόκτηση του ανταλλακτικού (όταν 

απαιτείται), ο ανάδοχος προχωράει στην εργασία αποκατάστασης της 

βλάβης και στην επαναφορά σε λειτουργία του εξοπλισμού, 

αποκαθιστώντας το στην πρότερη, της βλάβης, κατάσταση. 

Αν, το επιβλέπον τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη την γενική εικόνα του 

εξοπλισμού, σε σχέση με το κόστος (εργασίας κ ανταλλακτικών), 

αξιολογήσει ως μη συμφέρουσα την επιδιόρθωση, τότε οι εργασίες 

αποκατάστασης δεν γίνονται. 

 

4.3. Επιβεβαίωση εργασίας - Πληρωμή 

Με την αποκατάσταση της βλάβης [ή της εγκατάστασης ή 

παραμετροποίησης] του εξοπλισμού, ο χρήστης του συγκεκριμένου 

εξοπλισμού, πρέπει να επιβεβαιώσει την πλήρη αποκατάσταση της 

λειτουργικότητάς του [ή της ολοκλήρωσης της εργασίας], γράφοντας το 

ονοματεπώνυμό του και υπογράφοντας στη φόρμα. Αφού παρέλθουν 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες καλής λειτουργίας θα πρέπει να 

επιβεβαιώσει την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του [ή την 

επιτυχή λειτουργία του].  

Το επιβλέπον τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, στη συνέχεια, εφόσον 

ενημερωθεί από τον χρήστη ότι όντως έχει επιτευχθεί αποκατάσταση του 

προβλήματος [ή ολοκλήρωση της εργασίας], συνυπογράφει και τότε 

μπορεί να προχωρήσει η πληρωμή της εργασίας. 

Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός είναι γενικής χρήσης (δηλ. δεν έχει 

συγκεκριμένο χρήστη ή είναι σέρβερ ή δικτυακός εξοπλισμός), τότε οι 

εργασίες υπογράφονται μόνο από το επιβλέπον τμήμα. 

Η πληρωμή θα γίνεται συγκεντρωτικά, στη βάση του 1 ή των 2 μηνών, σε 

συνεννόηση με τον ανάδοχο (και όχι ανά εργασία). 

 

4.4. Εγγύηση αναδόχου 

Ο ανάδοχος εγγυάται την επισκευή για διάστημα τριών (3) μηνών, από 

την αποκατάστασή της, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που ξανασυμβεί το 

ίδιο πρόβλημα, το αποκαθιστά χωρίς αμοιβή. 
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4.5. Ποιότητα εργασιών αναδόχου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει βιογραφικά σημειώματα 

τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών του (συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου, 

εφόσον το επιθυμεί), καθώς και αποδεικτικό εργασιακής σχέσης. 

Ο ανάδοχος ή/και το προσωπικό του, θα πρέπει να μπορούν να φέρουν εις 

πέρας τις εργασίες, για τις οποίες έχουν καταθέσει προσφορά. Σε 

περίπτωση πέντε (5) ανεπιτυχών εργασιών, για τις οποίες δεν συντρέχουν 

άλλοι εξωγενείς λόγοι, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου τμήματος, 

προβλέπεται καταγγελία της Σύμβασης. 

5. Διαδικαστικές λεπτομέρειες για τον υπολογισμό της αμοιβής 

 Σε περίπτωση που ο μειοδότης των Κατηγοριών 1 και 2 κληθεί να 

κάνει διάγνωση βλάβης και κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο 

τμήμα συμφωνηθεί να προχωρήσει και στην επιδιόρθωση αυτής, 

τότε δεν θα αμειφθεί ξεχωριστά για τη διάγνωση αλλά θα αμειφθεί 

μόνο για το κόστος αμοιβής της επιδιόρθωσης. Στην περίπτωση που 

μετά τη διάγνωση της βλάβης, το αρμόδιο Τμήμα αποφασίσει ότι 

δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε αποκατάσταση της βλάβης (γιατί 

π.χ. είναι ασύμφορο το κόστος), τότε ο μειοδότης θα λάβει αμοιβή 

το αντίτιμο της διάγνωσης βλάβης και η εργασία δεν θα συνεχιστεί. 

 Η ποσότητα της Κατηγορίας 3 [Εργασίες εγκατάστασης/ 

παραμετροποίησης συσκευής (driver) ανά Η/Υ] αναφέρεται σε 

πλήθος Η/Υ και όχι εγκαταστάσεων. Αν σε 1 Η/Υ πρέπει να 

εγκατασταθούν 2 drivers και 1 εφαρμογή, αυτό προσμετράται ως 1 

τεμάχιο (Η/Υ) και όχι ως 3 τεμάχια. 

 Αν για τις Κατηγορίες (1+2) και 3 μειοδότης είναι ο ίδιος 

υποψήφιος ανάδοχος, τότε στην περίπτωση που στα πλαίσια 

εργασίας της Κατηγορίας 2 χρειαστεί εγκατάσταση συσκευής, αυτή 

δεν θα θεωρηθεί ξεχωριστή εργασία και δεν θα αφαιρεθεί από το 

πλήθος εργασιών της Κατηγορίας 3. Η υλοποίηση εργασιών της 

Κατηγορίας 3 αφορά συγκεκριμένες συσκευές και εφαρμογές και ο 

μειοδότης θα καλείται επί τούτου για να εκτελέσει συγκεκριμένες 

εγκαταστάσεις (driver εκτυπωτή, driver ΑΔΔΥ ψηφιακής 

υπογραφής, εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής).  

6. Περιγραφή εργασιών Κατηγορίας 6 
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Η συγκεκριμένη Κατηγορία περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν την 

ένταξη ενός Η/Υ στο δίκτυο του φορέα, την μετάπτωση στοιχείων από τον 

προς αντικατάσταση Η/Υ και την παραμετροποίηση του νέου ώστε να τεθεί 

σε παραγωγική λειτουργία. Οι εργασίες αυτές είναι οι παρακάτω: 

1. Εφαρμογή image για τους νέους Η/Υ, το οποίο θα έχει δημιουργήσει η 

Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με βασική 

παραμετροποίηση των Η/Υ. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

παραλάβει το image [ή images], το οποίο θα του υποδειχθεί, σε 

κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο που θα διαθέσει ο ίδιος. 

2. Μεταφορά του νέου Η/Υ στη θέση εργασίας.  

3. Παραμετροποίηση της κάρτας  δικτύου και ένταξη στο Domain με 

οδηγίες που θα δοθούν. 

4. Δημιουργία προφίλ χρήστη. 

5. Μεταφορά όλων των δεδομένων (αρχεία word, excel, pdf κλπ ) στο νέο 

Η/Υ, σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη. 

6. Μετάπτωση του email  (στους υπάρχοντες Η/Υ χρησιμοποιούνται 

κυρίως Outlook Express, Zimbra mail  (web based), Outlook) σε 

εφαρμογή που θα υποδειχθεί από τη Δ/νση πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών. 

7. Μετάπτωση των δεδομένων – ρυθμίσεων (Αγαπημένα/Σελιδοδείκτες) 

από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, στον 

φυλλομετρητή που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

8.Έλεγχος για την ορθή λειτουργία κάποιων web based εφαρμογών που 

χρησιμοποιούν java και oracle client, οι οποίες θα υποδειχθούν από τον 

χρήστη. 

9. Εγκατάσταση ενός πακέτου εφαρμογών με οδηγίες που θα δοθούν 

(αφορά απλές εφαρμογές όπως chrome, 7-Zip, VLC, Open Office κλπ) 

χωρίς κάποια ιδιαίτερη παραμετροποίηση. 

10.Εγκατάσταση των εκτυπωτών, σαρωτών που θα υποδειχθούν, με τις 

οδηγίες παραμετροποίησης που θα δοθούν. 

11.Ενεργοποίηση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για 

administrators και για τον χρήστη, με τον οποίο θα λειτουργεί ο 

υπάλληλος. 

12.Μεταφορά του παλιού Η/Υ σε χώρο που θα καθοριστεί εντός κτιρίου. 
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13.Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών του παλιού Η/Υ (όπως: μέγεθος 

και υγεία HDD, μνήμη, cpu). 

14.Αντικατάσταση οθόνης (εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα) 

15.Μεταφορά της παλιάς οθόνης σε χώρο που θα καθοριστεί εντός 

κτιρίου. 

 

Κάθε νέος Η/Υ θα περιλαμβάνει κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, 

ποντίκι (σε κάποιες θέσεις εργασίας δεν θα γίνει αντικατάσταση οθόνης). 

Στον υποψήφιο ανάδοχο θα παραδοθούν οδηγίες για τη διαδικασία 

ένταξης ενός νέου Η/Υ στο δίκτυο της Περιφέρειας καθώς και για τη 

μετάπτωση του παλιού Η/Υ στον νέο. Για κάθε Η/Υ θα παραδίδεται από τη 

Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Φύλλο Εργασιών με τα 

στοιχεία παραμετροποίησης του νέου Η/Υ. 

7. Χρόνοι Απόκρισης / Αποκατάσταση βλάβης 

Όσον αφορά στους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης βλαβών από τον 

ανάδοχο, αυτοί χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες, ανάλογα με τη 

σημαντικότητα του εξοπλισμού. 

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν εργασίες που αφορούν εξοπλισμό χρηστών, αλλά 

και εργασίες που ενδεχομένως να αναφέρονται σε εξυπηρετητές (servers). 

Είναι αυτονόητο, ότι στη δεύτερη περίπτωση οι χρόνοι θα είναι μικρότεροι και 

γενικά σύμφωνοι με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

 Απόκριση Αποκατάσταση 

1 1 μέρα  

2 1 μέρα 3 μέρες 

3 1 μέρα  

4 1 ώρα 1 μέρα 

5 1 ώρα 1 μέρα 

6 2 μέρες  

 

Οι παραπάνω αναφερόμενοι χρόνοι είναι εργάσιμες μέρες και καθώς 

αναφέρονται μόνο σε εργασίες, εφόσον υπάρχει χρονική καθυστέρηση που 

δεν οφείλεται στον ανάδοχο (όπως ο χρόνος αναμονής των ανταλλακτικών) 

αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Τα αιτήματα εκτέλεσης εργασιών μπορούν να δίνονται στον ανάδοχο (με fax ή 

με email - επιβεβαίωση με τηλεφωνική επικοινωνία), στις εργάσιμες ημέρες, από 

τις 8.30 ως και τις 15.00 (συνεπώς ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει 

οπωσδήποτε διαθεσιμότητα επικοινωνίας στο παραπάνω αναφερόμενο 

διάστημα) και από τη στιγμή εκείνη αρχίζει η μέτρηση των ανωτέρω 

αναφερόμενων χρόνων. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κατ’ εξακολούθηση δεν αποκρίνεται εντός των 

προβλεπόμενων χρόνων σε κλήσεις της Αναθέτουσας για διακριτές εργασίες 

[για τις οποίες δεν συντρέχουν άλλοι εξωγενείς λόγοι καθυστέρησης], μετά 

από γνωμοδότηση των αρμοδίων τμημάτων, προβλέπεται καταγγελία της 

Σύμβασης. 

8. Οικονομική Προσφορά - Υπολογισμός Μειοδότη 

Ο υποψήφιος ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καλείται να 

δώσει την προσφορά του, συμπληρώνοντας την τιμή ανά μονάδα στον 

επισυναπτόμενο πίνακα (υπολογιστικό φύλλο) - ο οποίος είναι ουσιαστικά ο 

ανωτέρω πίνακας εργασιών. 

9. Εξαιρέσεις 

Από την ανάθεση εργασιών στον αντίστοιχο μειοδότη, εξαιρούνται εργασίες, 

οι οποίες (αν και μπορεί να ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω γενικές 

Κατηγορίες) πρέπει να εκτελεστούν, είτε από τον ανάδοχο της αρχικής 

εγκατάστασης, είτε από εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο, κατά την κρίση του 

αρμοδίου τμήματος. 
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Παράρτημα: Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΙΜΕΣ χωρίς ΦΠΑ ΤΙΜΕΣ χωρίς ΦΠΑ 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΘΟΣ 
Προϋπ. 
Μονάδας* 

Σύνολο 
Κατηγορίας 

  
Προϋπ. 
Μονάδας 

Σύνολο 
Κατηγορίας 

1 Εντοπισμός βλάβης τμχ 40   0,00 €   8,00 € 320,00 € 

                  

2 Διάφορες Εργασίες (hardware / software / δικτύου) ώρα 195   0,00 €   12,00 € 2.340,00 € 

Άθροισμα Ποσών Εργασιών Κατηγοριών 1+2:       0,00 €     2.660,00 € 

                  

3 
Εργασίες εγκατάστασης/παραμετροποίησης συσκευής (driver) ανά 
Η/Υ 

τμχ 80   0,00 €   8,00 € 640,00 € 

                  

4 Εργασίες για σέρβερ με ΛΣ Windows τμχ 30   0,00 €   25,00 € 750,00 € 

                  

5 Εργασίες για σέρβερ με ΛΣ Linux τμχ 20   0,00 €   25,00 € 500,00 € 

                  

6 Παραμετροποίηση Η/Υ [Εργασίες που περιγράφονται στην 4.6] τμχ 70   0,00 €   35,00 € 2.450,00 € 

Σύνολο: 0,00 € Σύνολο: 7.000,00 € 

  
ΦΠΑ: 0,00 € 

 
ΦΠΑ: 1.680,00 € 

* Τα αναγραφόμενα ποσά θα πρέπει να περιέχουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ Τελικό: 0,00 € Τελικό: 8.680,00 € 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

[το τελικό κείμενο θα διαφοροποιείται ανάλογα με τις Κατηγορίες Εργασιών που θα 

κατακυρωθούν στον ανάδοχο] 

ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π. ____/__-__-2019 

 «Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλάβης, επέκτασης, 
παραμετροποίησης και ένταξης του μηχανογραφικού και δικτυακού 

υλικού εξοπλισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας & Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας» 

 

Στη Λάρισα σήμερα, την ___/___/2019, 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 ____________, 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. 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.» 
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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. Τις ανάγκες εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και 

επέκτασης, παραμετροποίησης και ένταξης του μηχανογραφικού και 

δικτυακού υλικού εξοπλισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της ΠΕ 

Λάρισας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα 

12. Tην με αριθμό 577/2019 (Πρακτικό 10ο/18-03-2019, ΑΔΑ: 

ΨΖΛΩ7ΛΡ-Θ9Γ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της 

διαδικασίας προμήθειας, μέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μετά από 

εισήγηση της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.  

13. Την με α/α 1008 και Αρ.Πρωτ. 1839/20-03-2019 απόφαση 

ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης,  περί δέσμευσης της αναγκαίας 

πίστωσης στον ΚΑΕ: 0869 (ΑΔΑ: 94ΗΧ7ΛΡ-ΕΓΘ, με ΑΔΑΜ: 

19REQ004683775) 

14. Την με ΑΠ__/__-__-2019 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 

(ΑΔΑ:__, ΑΔΑΜ:___) 

συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: 

Άρθρο 1
ο
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης, 

αποκατάστασης βλάβης, επέκτασης  (χωρίς το κόστος των 
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ανταλλακτικών), παραμετροποίησης και ένταξης του μηχανογραφικού 

και δικτυακού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

& της ΠΕ Λάρισας, και αφορά: 

1. Εξυπηρετητές (server), 

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, 

3. Περιφερειακά (Εκτυπωτές, Σαρωτές, πολυμηχανήματα, ΑΔΔΥ κλπ), 

4. Δίκτυο (πριζάκια, patch panel, καλωδίωση δικτύου κλπ), 

Η πρόσκληση αφορά εξοπλισμό, ο οποίος, είτε βρίσκεται εκτός περιόδου 

εγγύησης και χρειάζεται επιδιόρθωση, είτε χρήζει επέκτασης, είτε χρήζει 

παραμετροποίησης και ένταξης στον υπάρχοντα εξοπλισμό και υπάρχον 

δίκτυο, μέχρι τις 31/12/2020, ή μέχρι εξαντλήσεως του 

προϋπολογισμού. 

Ο φυσικός χώρος που βρίσκεται εγκατεστημένος ο μηχανογραφικός και 

δικτυακός εξοπλισμός είναι τα κτίρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη 

Λάρισα και συγκεκριμένα: 

- Διοικητήριο (Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου) 

- Νέο κτίριο (Καλλισθένους & Θεοφράστου) 

- Κτίριο Δ/νσης Μεταφορών-Επικοινωνιών (8ο χλμ ΕΟ Λάρισας-Τρικάλων) 

- ΚΕΚ ΠΕ Λάρισας 

- Κτίριο Υδροοικονομίας (Φαρσάλων 148) 

Η σειρά αναφοράς των παραπάνω κτιρίων έχει γίνει με βάση το πλήθος του 

εγκατεστημένου εξοπλισμού (την τρέχουσα χρονική στιγμή), από τον περισσότερο 

προς το λιγότερο. 
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Άρθρο 2
ο
 TIMH 

Σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου, ο πίνακας τιμών είναι ο παρακάτω: 

[Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς] 

 

Οι παραπάνω αναφερόμενες τιμές μονάδας περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του ΦΠΑ. Το συνολικό 

ποσό που θα δαπανηθεί για εργασίες μπορεί φτάσει έως και  ______ € το 2019 ενώ το υπόλοιπο εκ του συνολικού ποσού 

θα είναι διαθέσιμο για το 2020, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων (και ΦΠΑ) και κρατήσεων, στο διάστημα ισχύος της 

παρούσης. 
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Άρθρο 3
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τεχνικός του αναδόχου, μετά την αποδοχή της κλήσης του από το 

αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 

μεταβαίνει στο χώρο του εξοπλισμού, σε χρόνους που καθορίζονται σε 

επόμενη παράγραφο. 

Σε περίπτωση που η διάγνωση του προβλήματος έχει γίνει από 

αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας, ο τεχνικός ασχολείται με την 

εκτέλεση των εργασιών (παράκαμψη παραγράφου 3.1). 

 

3.1 Διάγνωση προβλήματος 

Ο τεχνικός κάνει τη διάγνωση του προβλήματος, συμπληρώνοντας 

συγκεκριμένη φόρμα (που θα του δοθεί) με το πρόβλημα και τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται στο χώρο του εξοπλισμού και 

μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και με τη συναίνεση του επιβλέποντος 

τμήματος μπορεί να γίνει η μεταφορά του σε χώρο του αναδόχου. 

Όταν στη διάγνωση απαιτηθούν ανταλλακτικά, καταγράφονται, στη 

φόρμα, τα ακριβή χαρακτηριστικά τους. 

 

3.2 Αποκατάσταση προβλήματος 

Μόνο μετά την αποδοχή, από το επιβλέπον τμήμα, της διάγνωσης 

(εφόσον αυτή έχει ζητηθεί) και την απόκτηση του ανταλλακτικού (όταν 

απαιτείται), ο ανάδοχος προχωράει στην εργασία αποκατάστασης της 

βλάβης και στην επαναφορά σε λειτουργία του εξοπλισμού, 

αποκαθιστώντας το στην πρότερη, της βλάβης, κατάσταση. 

Αν, το επιβλέπον τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη την γενική εικόνα του 

εξοπλισμού, σε σχέση με το κόστος (εργασίας κ ανταλλακτικών), 

αξιολογήσει ως μη συμφέρουσα την επιδιόρθωση, τότε οι εργασίες 

αποκατάστασης δεν γίνονται. 

 

3.3 Επιβεβαίωση αποκατάστασης - Πληρωμή 

Με την αποκατάσταση της βλάβης [ή της εγκατάστασης ή 

παραμετροποίησης] του εξοπλισμού, ο χρήστης του συγκεκριμένου 

εξοπλισμού, πρέπει να επιβεβαιώσει την πλήρη αποκατάσταση της 

λειτουργικότητάς του [ή της ολοκλήρωσης της εργασίας], γράφοντας 
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το ονοματεπώνυμό του και υπογράφοντας στη φόρμα. Αφού 

παρέλθουν τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες καλής λειτουργίας 

θα πρέπει να επιβεβαιώσει την πλήρη αποκατάσταση της 

λειτουργικότητάς του [ή την επιτυχή λειτουργία του]. Το επιβλέπον 

τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής, στη συνέχεια, εφόσον ενημερωθεί από 

τον χρήστη ότι όντως έχει επιτευχθεί αποκατάσταση του προβλήματος 

[ή ολοκλήρωση της εργασίας], συνυπογράφει και τότε μπορεί να 

προχωρήσει η πληρωμή της εργασίας. 

Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός είναι γενικής χρήσης (δηλ. δεν έχει 

συγκεκριμένο χρήστη ή είναι σέρβερ ή δικτυακός εξοπλισμός), τότε οι 

εργασίες υπογράφονται μόνο από το επιβλέπον τμήμα. 

Η πληρωμή θα γίνεται συγκεντρωτικά, στη βάση του 1 ή των 2 μηνών, 

σε συνεννόηση με τον ανάδοχο (και όχι ανά εργασία). 

 

 

3.4 Διαδικαστικές λεπτομέρειες για τον υπολογισμό της 

αμοιβής 

 Σε περίπτωση που ο μειοδότης των Κατηγοριών 1 και 2 κληθεί 

να κάνει διάγνωση βλάβης και κατόπιν συνεννόησης με το 

αρμόδιο τμήμα συμφωνηθεί να προχωρήσει και στην 

επιδιόρθωση αυτής, τότε δεν θα αμειφθεί ξεχωριστά για τη 

διάγνωση αλλά θα αμειφθεί μόνο για το κόστος αμοιβής της 

επιδιόρθωσης. Στην περίπτωση που μετά τη διάγνωση της 

βλάβης, το αρμόδιο Τμήμα αποφασίσει ότι δεν θα πρέπει να 

προχωρήσει σε αποκατάσταση της βλάβης (γιατί π.χ. είναι 

ασύμφορο το κόστος), τότε ο μειοδότης θα λάβει αμοιβή το 

αντίτιμο της διάγνωσης βλάβης και η εργασία δεν θα συνεχιστεί. 

 Η ποσότητα της Κατηγορίας 3 [Εργασίες εγκατάστασης/ 

παραμετροποίησης συσκευής (driver) ανά Η/Υ] αναφέρεται σε 

πλήθος Η/Υ και όχι εγκαταστάσεων. Αν σε 1 Η/Υ πρέπει να 

εγκατασταθούν 2 drivers και 1 εφαρμογή, αυτό προσμετράται ως 

1 τεμάχιο (Η/Υ) και όχι ως 3 τεμάχια. 

 Αν για τις Κατηγορίες (1+2) και 3 μειοδότης είναι ο ίδιος 

υποψήφιος ανάδοχος, τότε στην περίπτωση που στα πλαίσια 

εργασίας της Κατηγορίας 2 χρειαστεί εγκατάσταση συσκευής, 
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αυτή δεν θα θεωρηθεί ξεχωριστή εργασία και δεν θα αφαιρεθεί 

από το πλήθος εργασιών της Κατηγορίας 3. Η υλοποίηση 

εργασιών της Κατηγορίας 3 αφορά συγκεκριμένες συσκευές και 

εφαρμογές και ο μειοδότης θα καλείται επί τούτου για να 

εκτελέσει συγκεκριμένες εγκαταστάσεις (driver εκτυπωτή, driver 

ΑΔΔΥ ψηφιακής υπογραφής, εφαρμογή ψηφιακής υπογραφής).  

 

3.5 Περιγραφή εργασιών Κατηγορίας 6 

Η συγκεκριμένη Κατηγορία περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν την 

ένταξη ενός Η/Υ στο δίκτυο του φορέα, την μετάπτωση στοιχείων από 

τον προς αντικατάσταση Η/Υ και την παραμετροποίηση του νέου ώστε 

να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. Οι εργασίες αυτές είναι οι 

παρακάτω: 

1. Εφαρμογή image για τους νέους Η/Υ, το οποίο θα έχει δημιουργήσει 

η Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με βασική 

παραμετροποίηση των Η/Υ. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 

παραλάβει το image [ή images], το οποίο θα του υποδειχθεί, σε 

κατάλληλο αποθηκευτικό μέσο που θα διαθέσει ο ίδιος. 

2. Μεταφορά του νέου Η/Υ στη θέση εργασίας.  

3. Παραμετροποίηση της κάρτας  δικτύου και ένταξη στο Domain με 

οδηγίες που θα δοθούν. 

4. Δημιουργία προφίλ χρήστη. 

5. Μεταφορά όλων των δεδομένων (αρχεία word, excel, pdf κλπ ) στο 

νέο Η/Υ, σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη. 

6. Μετάπτωση του email  (στους υπάρχοντες Η/Υ χρησιμοποιούνται 

κυρίως Outlook Express, Zimbra mail  (web based), Outlook) σε 

εφαρμογή που θα υποδειχθεί από τη Δ/νση πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών. 

7. Μετάπτωση των δεδομένων – ρυθμίσεων (Αγαπημένα/Σελιδοδείκτες) 

από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, στον 

φυλλομετρητή που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

8.Έλεγχος για την ορθή λειτουργία κάποιων web based εφαρμογών 

που χρησιμοποιούν java και oracle client, οι οποίες θα υποδειχθούν 

από τον χρήστη. 
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9. Εγκατάσταση ενός πακέτου εφαρμογών με οδηγίες που θα δοθούν 

(αφορά απλές εφαρμογές όπως chrome, 7-Zip, VLC, Open Office 

κλπ) χωρίς κάποια ιδιαίτερη παραμετροποίηση. 

10.Εγκατάσταση των εκτυπωτών, σαρωτών που θα υποδειχθούν, με τις 

οδηγίες παραμετροποίησης που θα δοθούν. 

11.Ενεργοποίηση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας για 

administrators και για τον χρήστη, με τον οποίο θα λειτουργεί ο 

υπάλληλος. 

12.Μεταφορά του παλιού Η/Υ σε χώρο που θα καθοριστεί εντός 

κτιρίου. 

13.Καταγραφή τεχνικών χαρακτηριστικών του παλιού Η/Υ (όπως: HDD 

μέγεθος και υγεία, μνήμη, cpu). 

14.Αντικατάσταση οθόνης (εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα) 

15.Μεταφορά της παλιάς οθόνης σε χώρο που θα καθοριστεί εντός 

κτιρίου. 

 

 

Κάθε νέος Η/Υ θα περιλαμβάνει κεντρική μονάδα, οθόνη, 

πληκτρολόγιο, ποντίκι (σε κάποιες θέσεις εργασίας δεν θα γίνει 

αντικατάσταση οθόνης). 

Στον υποψήφιο ανάδοχο θα παραδοθούν οδηγίες για τη διαδικασία 

ένταξης ενός νέου Η/Υ στο δίκτυο της Περιφέρειας καθώς και για τη 

μετάπτωση του παλιού Η/Υ στον νέο. Για κάθε Η/Υ θα παραδίδεται από τη 

Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Φύλλο Εργασιών με τα 

στοιχεία παραμετροποίησης του νέου Η/Υ. 

 

Άρθρο 4
ο
 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από τη στιγμή της 

ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ, και λήγει στις 31/12/2020. 

 

Άρθρο 5
ο
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο ανάδοχος παραλαμβάνει από την αρμόδια Δ/νση Πληροφορικής & 

Νέων Τεχνολογιών τη φόρμα εργασιών, με την οποία του ανατίθεται η 

συγκεκριμένη εργασία. Μετά την ολοκλήρωση της, την επιστρέφει 
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συμπληρωμένη. Η φόρμα θα φέρει επίσης τις υπογραφές τόσο του 

τεχνικού του αναδόχου, όσο και του υπαλλήλου, που χειρίζεται τον εν 

λόγω εξοπλισμό ή επέβλεπε την παρούσα εργασία. 

Η Δ/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, αφού επιβεβαιώσει τα 

αναφερόμενα στη φόρμα, προωθεί την πληρωμή, με την παραλαβή των 

εργασιών, από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 6
ο
 ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι κατά την παροχή των εργασιών του 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελεστούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, στα πλαίσια των γνώσεων και των δυνατοτήτων του, 

κάνοντας προτάσεις επιλογών - βελτιώσεων, σε συνεχή συνεννόηση με την 

αρμόδια Διεύθυνση. 

Επίσης, το προσωπικό του αναδόχου υποχρεούται, να χρησιμοποιεί τα 

στοιχεία και τις πληροφορίες (όπως κωδικοί, IPs και άλλα τεχνικά στοιχεία, 

κλπ) που θα του γνωστοποιηθούν ή που θα περιέλθουν σε γνώση του, στα 

πλαίσια της υπό την παρούσα σύμβαση συνεργασίας τους, μόνο για το 

σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την 

παρούσα και να μην τα γνωστοποιεί παρά μόνο σε πρόσωπα που 

εμπλέκονται άμεσα στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και είναι 

απαραίτητο να τα γνωρίζουν, πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια 

διεύθυνση. 

Ο ανάδοχος ή/και το προσωπικό του, θα πρέπει να μπορούν να 

φέρουν εις πέρας τις εργασίες, για τις οποίες έχουν καταθέσει προσφορά. 

Σε περίπτωση πέντε (5) ανεπιτυχών εργασιών, για τις οποίες δεν 

συντρέχουν άλλοι εξωγενείς λόγοι, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

τμήματος, προβλέπεται καταγγελία της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 7
ο
 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. 
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Δεν αποκλείεται, όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον 

συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των 

συμβαλλομένων, αντί των 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 8
ο
 ΕΓΓΥΗΣΗ 

Ο ανάδοχος εγγυάται την επισκευή για διάστημα τριών (3) μηνών, 

από την αποκατάστασή της, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που ξανασυμβεί 

το ίδιο πρόβλημα, το αποκαθιστά χωρίς αμοιβή. 

Άρθρο 9
ο
 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  

Όσον αφορά στους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης βλαβών 

από τον ανάδοχο, αυτοί χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες, ανάλογα με τη 

σημαντικότητα του εξοπλισμού. 

Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν εργασίες που αφορούν εξοπλισμό 

χρηστών, αλλά και εργασίες που ενδεχομένως να αναφέρονται σε 

εξυπηρετητές (servers). Είναι αυτονόητο, ότι στη δεύτερη περίπτωση οι 

χρόνοι θα είναι μικρότεροι και γενικά σύμφωνοι με τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Κατηγορία Απόκριση Αποκατάσταση 

1 1 μέρα  

2 1 μέρα 3 μέρες 

3 1 μέρα  

4 1 ώρα 1 μέρα 

5 1 ώρα 1 μέρα 

6 2 μέρες  

 

Οι παραπάνω αναφερόμενοι χρόνοι είναι εργάσιμες μέρες και καθώς 

αναφέρονται μόνο σε εργασίες, εφόσον υπάρχει χρονική καθυστέρηση που 

δεν οφείλεται στον ανάδοχο (όπως ο χρόνος αναμονής των 

ανταλλακτικών) αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Τα αιτήματα εκτέλεσης εργασιών μπορούν να δίνονται στον ανάδοχο 

(με fax ή με email - επιβεβαίωση με τηλεφωνική επικοινωνία), στις 
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εργάσιμες ημέρες, από τις 8.30 ως και τις 15.00 (συνεπώς ο ανάδοχος θα 

πρέπει να έχει οπωσδήποτε διαθεσιμότητα επικοινωνίας στο παραπάνω 

αναφερόμενο διάστημα) και από τη στιγμή εκείνη αρχίζει η μέτρηση των 

ανωτέρω αναφερόμενων χρόνων. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κατ’ εξακολούθηση δεν αποκρίνεται 

εντός των προβλεπόμενων χρόνων σε κλήσεις της Αναθέτουσας για 

διακριτές εργασίες [για τις οποίες δεν συντρέχουν άλλοι εξωγενείς λόγοι 

καθυστέρησης], μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων τμημάτων, 

προβλέπεται καταγγελία της Σύμβασης. 

Εξαιρέσεις: Πρέπει να τονιστεί ότι από την ανάθεση εργασιών στον 

συγκεκριμένο ανάδοχο, μπορούν κατά την άποψη του αρμοδίου τμήματος, 

της Αναθέτουσας Αρχής, να εξαιρεθούν εργασίες, οι οποίες (αν και 

ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω γενικές Κατηγορίες) πρέπει να 

εκτελεστούν, είτε από τον ανάδοχο της αρχικής εγκατάστασης, είτε από 

εξειδικευμένο τεχνικό συνεργείο. Συνεπώς, γι αυτές ο ανάδοχος παραιτείται 

των οποιονδήποτε αξιώσεών του. 

 

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 

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, ως υπεύθυνης για την 

παρακολούθηση του έργου. 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

 

_________________________ 
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