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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ – ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 

ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 

 
Μαρούσι, 3/10/2017 

Αρ. Πρωτ.: 3863 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.epiteliki.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:     Μ. Πραγματευτέλη 
Τηλέφωνο: 210-3442148 
Φαξ: 210-3442153 
e-mail: :  mpragmatefteli@minedu.gov.gr 

 

Θέμα: Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο 

 

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες  της  

Στερεάς Ελλάδας» 

ως Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης  

«Αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»,  

του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου 

μάθηση» 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και από Εθνικούς Πόρους 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

MIS: 5002018– ΣΑΕ: 2017ΕΠ05610033 

 
 CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & Προμήθειες  

  

mailto:mpragmatefteli@minedu.gov.gr
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. To ν. 4412/2016 (Α' 147)  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. To ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 

3. To άρθρο 6 του ν.4354/15 (ΦΕΚ 176 Α) «Τροποποίηση των διατάξεων του ν.4314/14» 

4. To ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

5. To ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»  

6. Τη με αρ.57654 (ΦΕΚ 1781 Β’) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
ΚΗΜΔΗΣ του  Υπουργείου  Οικονομίας και Ανάπτυξης 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

8. Το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

9. Το ν 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

10. Το  π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπουργική απόφαση με θέμα 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-8-2015) 

Υπουργικής Απόφασης “Εθνικοί κανόνες  επιλεξιμότητας  δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης”, όπως ισχύει 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/EΥΘΥ.495/09-05-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) «Αναδιάρθρωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

Τομέα Παιδείας” και αντικατάσταση των υπ’ αρ. πρωτ. 10756/9−10−2002 (ΦΕΚ 1343/Β/16-10-

2002) και 17817/28−11−2008 (ΦΕΚ 2514/B/10-12-2008) κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι 

οποίες και καταργούνται 

13. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» 
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14. Το Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64 Α) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. 182109/Γ1/12-11-15 (ΦΕΚ 823/ΥΟΔΔ/17-11-15) Απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 197109/Α1 (ΦΕΚ 2654/Β/09-12-2015) Υπουργική Απόφαση περί μεταβιβάσεως 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Aναπληρωτή Υπουργού» και «Με 

εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών 

Διευθύνσεων, Διευθύνσεων  και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 95260/Γ1/13-06-17 (ΦΕΚ 277/ΥΟΔΔ/13-6-17) Απόφαση του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού 

Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. 114351/Α1/12-07-17 (Β2381/12-7-17) Απόφαση του Υπουργού, του 

Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση 

δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στον Αναπληρωτή 

Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.» 

19.  Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.3028/16-09-2016 (με ΑΔΑ:ΩΓ5Τ7ΛΗ-ΞΡΓ) Πρόσκληση με Κωδικό 15_Α/Α 

ΟΠΣ:1236_3/0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 

υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την 

απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση». 

20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2040/04-07-2016(με ΑΔΑ:6Τ4Τ4653ΠΣ-0Κ2) Απόφαση Ορισμού Υπεύθυνου 

Έργου και Υποέργων της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» για το Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 11 

«Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020  

21. Το με αρ. πρωτ. Φ.54.1/5746/19-07-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Έγκριση υλοποίησης πράξης 

υποδομών εκπαίδευσης προκειμένου να ενταχθεί στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς 

Ελλάδας 2014  

22. Το με αρ. πρωτ. Φ.54.1/6987/13-09-2016 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με το οποίο υποβάλλεται ο τελικός 

εγκεκριμένος πίνακας εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων  της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας  

23. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.478.6/52/62653/Α2/11-04-2017 (ΑΔΑ: Ψ26Χ4653ΠΣ-5ΞΒ) Απόφαση με θέμα 

«Έγκριση προδιαγραφών ειδών εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ανάγκες των δομών Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης» 

24. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2277 / 20-04-2017 (ΑΔΑ:Ω4ΣΨ7ΛΗ-ΡΒΠ) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο 

«Αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (MIS 

5002018) του Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων 

και τη διά βίου μάθηση » του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 ». 
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25. Το υπ’ αρ. πρωτ. 183/25-04-2017 και 279/22-06-2017 και 284/27-6-2017  Υπηρεσιακά Σημειώματα  

με το οποίο διαβιβάστηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού  

«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Στερεάς Ελλάδας» στο 

πλαίσιο  υλοποίησης του Υποέργου 1 της ανωτέρω πράξης , από τη Μονάδα Υλοποίησης Β2 στη 

Μονάδα Γ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ,Τομέα Παιδείας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

26. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2042/30-5-2017 Απόφαση διαβούλευσης.(AΔΑ: 7Δ0Γ4653ΠΣ-ΛΒ8, ΑΔΑΜ: 

17DIAB000001411 2017-05-30) καθώς και τα σχόλια των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. 

27. Την υπ’ αρ. πρωτ. Επιτελικής ΕΣΠΑ 3469/12-9-2017 (αρ. πρωτ: ΕΥΔ 3765/11-9-2017) διατύπωση 

γνώμης επί του σχεδίου. 

28. Την υπ’ αρ. 685/17-2-2017 (ΑΔΑ: 72ΗΖ4653ΠΣ-ΧΦΖ) Απόφαση σύστασης – συγκρότησης (α) 

Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, (β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων – 

Προσφυγών και (γ) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Παραδοτέων για τα έργα 

Προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που 

προκηρύσσονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

29. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

30. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (MIS 5002018) του Άξονα Προτεραιότητας 11 

«Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και πιο συγκεκριμένα βαρύνει την 

Σ.Α.Ε. 2017ΕΠ05610033, και ειδικά τον Κωδικό Πράξης (ΣΑ) ΕΠ0561 από τον οποίο 

χρηματοδοτείται η σχετική Πράξη. 
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Εγκρίνουμε 

Την Προκήρυξη και Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες 

Προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες  της  Στερεάς Ελλάδας. 

 

Αναθέτουσα Αρχή 

Αναθέτουσα αρχή της σύμβασης είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας με γενική διεύθυνση στο 

διαδίκτυο www.epiteliki.minedu.gov.gr. Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και 

διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Διακήρυξης είναι οι: 

 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στη διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση  www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή  www.epiteliki.minedu.gov.gr  της Αναθέτουσας . 

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού συνίσταται στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας 
εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε σχολικές μονάδες Προσχολικής, 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας 
και Φωκίδας  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά 
τη διδακτική πράξη στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (Κωδικός NUTS: 
EL64) 

Συνοπτικά, η προμήθεια περιλαμβάνει εξοπλισμό ΤΠΕ που αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης 
ψηφιακής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου το σχολείο να 
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις τεχνολογικά εξελισσόμενες απαιτήσεις μόρφωσης και κατάρτισης που 
επιτάσσει η σύγχρονη εποχή. Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν ύστερα από καταγραφή αναγκών που 
πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Στερεάς Ελλάδας. 

Ο εξοπλισμός που θα προμηθευτούν οι σχολικές μονάδες θα αξιοποιήσει τα λογισμικά, τα λειτουργικά 
συστήματα και τις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & Προμήθειες. 

Μαρία Κριάρη, Τηλ.: 2103442135, e-mail: mkriari@minedu.gov.gr  

Σταματία Κοντορούδα, Τηλ.: 2103443367, e-mail: s_kontorouda@minedu.gov.gr  

Μαρία Πραγματευτέλη, Tηλ.: 2103442148, e-mail: mpragmatefteli@minedu.gov.gr 

 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:mkriari@minedu.gov.gr
mailto:s_kontorouda@minedu.gov.gr
mailto:mpragmatefteli@minedu.gov.gr
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Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια 9 μήνες και δεν διαιρείται σε Τμήματα δεδομένου ότι τα υπό 
προμήθεια είδη συνιστούν ενιαίο τμήμα. Δεν περιλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης.  

Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση 
υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στον Άξονα Προτεραιότητας 
11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους  

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΡΟΣ Α - 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ το οποίο βρίσκεται στην αναλυτική διακήρυξη και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 
 

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.910.868,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.541.022,58€  και ΦΠΑ : 369.845,42€) 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας δαπάνης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Κωδ.  ΣΑ  ΕΠ0561. 

Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΕΠ05610033). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (MIS 5002018) του Άξονα Προτεραιότητας 11 
«Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. 
 

Δημοσιότητα 
 
Η συνημμένη στην παρούσα Απόφαση, Περίληψη του Τεύχους Διακήρυξης του Διαγωνισμού θα 
σταλεί  προς δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο στον ελληνικό τύπο και στην επίσημη εφημερίδα της 
ευρωπαϊκής ένωσης .  
Το κόστος δημοσίευσης της περίληψης στις πανελλήνιας κυκλοφορίας ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες 
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ, ενώ το κόστος δημοσίευσης για τον τοπικό/ περιφερειακό 
τύπο θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Παροχή Διευκρινίσεων:  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δεκαπέντε (15)  
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο 6 μέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών.  

Κανένας οικονομικός φορέας  δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 
προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων αγαθών. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφόσον το 

θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να 

περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να το πράξει. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επαγγελματικής 
ικανότητας και οικονομικής/ χρηματοοικονομικής επάρκειας) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2.2.4 
Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια  και 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του αναλυτικού τεύχους της σχετικής 
διακήρυξης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 
ποσό των 30.820,45 € (τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών), ήτοι ύψους 
2% του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ κατά τα οριζόμενα στα άρθρο 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής. 
. 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

Απαιτούνται εγγύηση καλής εκτέλεσης ύψους 5 % του συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ, εγγύηση καλής 
λειτουργίας ύψους 2,5 % του συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ. και εγγύηση προκαταβολής (σε περίπτωση 
χορήγησης προκαταβολής) ύψους έως 50 % του συμβατικού τιμήματος προ ΦΠΑ . Σύμφωνα με το άρθρο 
4.1 "Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής και καλής λειτουργίας)" του σχετικού τεύχους 
διακήρυξης. 

 

Διαδικασία  - Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η  7/11/2017, ημέρα Τρίτη και Ώρα 15:00  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο 1.5) στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 
1924/Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 
56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθ. 2.1.4 Γλώσσα 
του αναλυτικού τεύχους διακήρυξης.  

Η απαιτούμενη χρονική διάρκεια των προσφορών είναι 9 μήνες. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας, με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρόνος και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»   
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 12:30. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα 
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία 
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω (υπο)φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Έννομη προστασία ./ Προδικαστική προσφυγή 

Η έννομη προστασία/ προδικαστική προσφυγή παρέχεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 του 
Βιβλίου ΙV « Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρ. 87 παρ. 4 του Ν. 4478/2017 και ισχύει καθώς και κατά τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64 Α) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών». 
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«Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες  της  Στερεάς Ελλάδας»  

 

 

 

Σελ. 10  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συνημμένο Τεύχος Διακήρυξης και στα 

παραρτήματα αυτού.  

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος 

«Διαύγεια», όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.3861/2010. 

                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

     
 
 

     
 
          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

 Τεύχος Διακήρυξης και Σχέδιο Σύμβασης 
 Περίληψη Τεύχους Διακήρυξης 
 Επιστολή με θέμα «Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής σχετικά με τα έργα αναβάθμισης εξοπλισμού ΤΠΕ.» 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο  Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ 
 Προϊστάμενος Ε.Δ. ΕΣΠΑ.  
 Μονάδες Β2’, Γ’ και Δ’. 
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