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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΜΟΝΑΔΑ Γ’ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
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Μαρούσι, 27/7/2016 
 Αρ. Πρωτ. : 2355 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ταχ. Δ/νση:   Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη:   151 80, Μαρούσι 
Ιστοσελίδα:   www.eye.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:   Μ. Αναγνωστοπούλου 
Τηλέφωνο: 210-3443332 
Φαξ: 210-3442153 
e-mail: :  managnostopoulou@minedu.gov.gr 

 
 

Θέμα: Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη 

χαμηλότερη τιμή για την  

«Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα 

μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

στο πλαίσιο της Πράξης  

«Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,  

του Υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 5 για την «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και από Εθνικούς Πόρους 

ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

MIS: 5000532 

CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες 
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/19-1-1995) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, που εφαρμόζεται συμπληρωματικά και κατά το μέρος που δεν προσκρούει 

στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, του Ν. 4155/2013 και των εκτελεστικών του ΥΑ.  

4. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων 

- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 

1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020». 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο - 

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων 

επί δημόσιων διαγωνισμών. 

8. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

9. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

ΑΔΑ: 7ΥΚ04653ΠΣ-0Φ0



Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας 
Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 1/2016 

«Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»  

 

 

 

Σελ. 3  

10. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 

και Λοιπές Ρυθμίσεις». 

11. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 96 και 97 του Π.Δ. 28/2015 

(ΦΕΚ 34/Α). 

12. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2016) «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

13. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) ΚΥΑ περί «Αναδιάρθρωσης της 

Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Τομέα 

Παιδείας” […]». 

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 

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

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». 

16. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 175372/Υ1/5-11-2014 (ΦΕΚ 2988/Β/5-11-2014) ΥΑ περί «Μεταβίβασης δικαιώματος 

υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊστάμενους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27-

3-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. πρωτ. 5058/ΕΥΘΥ138/5-2-2013 

(ΦΕΚ 292/Β/13-2-2013) Υ.Α. Συστήματος Διαχείρισης. 

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 23105/ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/23.05.2008 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και 

Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 

19. Τον υπ’ αρ. πρωτ. 37135/ΓΔΑΠΠΠ 5537/8-8-2008 Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 

20. Την υπ’ αρ. πρωτ. 252/22-01-2016 Πρόσκληση ΝΑΙΓ08 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 

«Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής». 
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21. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1965/11-5-2016 (ΑΔΑ: 7ΑΔΞ7ΛΞ-ΜΝΣ) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο 

«Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα µικρά νησιά της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» (Κωδ. 

ΟΠΣ: 5000532 ΣΑ: 2016ΕΠ06710006). 

22. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1860/17-6-2016 (ΑΔΑ: Ω65Μ4653ΠΣ-5ΙΦ) Απόφαση Γ.Γ. για Δημόσια Διαβούλευση, 

καθώς και τα σχόλια των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 

διαβούλευσης (αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔ. ΕΣΠΑ. 2043/4-7-16, 2044/4-7-16, 2045/4-7-16, 2054/4-7-16 και 

2056/4-7-16). 

23. Την υπ’ αρ. Φ.478.6/78/112771/Α2/8-7-16 (ΑΔΑ: Ω87Ρ4653ΠΣ-ΕΣΒ) ΥΑ για την έγκριση προδιαγραφών 

ειδών εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ανάγκες των δομών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από την αρμόδια 

Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών. 

24. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 101/23-5-16, 118/7-6-16, 128/16-6-16, 146/6-7-16, 151/8-7-16, 152/11-7-16 και 

163/22-7-16 Υπηρεσιακά Σημειώματα, με τα οποία διαβιβάστηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές του 

Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 

1 της ανωτέρω Πράξης, από την Μονάδα Υλοποίησης Β2’ στην Μονάδα Γ’ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ – 

Τομέα Παιδείας. 

25. Την υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔ.ΕΣΠΑ. 2281/22-7-2016 (αρ. πρωτ. ΕΥΔ 3108/21-7-16) διατύπωση 

αρνητικής γνώμης επί του σχεδίου διακήρυξης και την υπ’ αρ. πρωτ. εισερχ. ΕΔ.ΕΣΠΑ. 2296/25-7-2016 

(αρ. πρωτ. ΕΥΔ 3197/25-7-16) διατύπωση θετικής γνώμης (προέγκριση δημοπράτησης) της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

26. Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τη ΣΑ: 2016ΕΠ06710006. 

 

Εγκρίνουμε 

Την Προκήρυξη και Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Σφραγισμένες 

Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια εξοπλισμού 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας 

εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λογισμικών σε 104 σχολικές μονάδες 

των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα για τους Δήμους Αγαθονησίου, 

Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, 
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Λειψών, Μεγίστης, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), 

Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο), Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, 

Φολεγάνδρου και Χάλκης, με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική 

πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & 

προμήθειες). 

Η παραπάνω προμήθεια εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια 

εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα µικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

από Εθνικούς Πόρους.  

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού προσδιορίζεται αναλυτικότερα στο ΜΕΡΟΣ Β΄ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ», το οποίο βρίσκεται στην αναλυτική Προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους 

της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 

εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με 

το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ. Δικαιούνται να μετέχουν 

επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή 

κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επαγγελματικής 

ικανότητας και οικονομικής/ χρηματοοικονομικής επάρκειας) του άρθρου 14 του Μέρους Α’ της σχετικής 

προκήρυξης.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της 

προσφοράς τους. 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. 
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Ο Ανάδοχος, ο οποίος θα κληθεί να συνάψει την σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία να καλύπτει ποσοστό πέντε επί τοις εκατό (5%) του συμβατικού 

τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), κατά τα οριζόμενα στο συνημμένο τεύχος 

διακήρυξης. 

 

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων 

επτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (€368.731,71) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ, ήτοι σε τετρακόσιες χιλιάδες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 

(€457.227,32) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 

έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 

Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

από Εθνικούς Πόρους.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα µικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» του Α.Π. 5 του Ε.Π. «Νότιο 

Αιγαίο 2014-2020». 

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) θα βαρύνουν τις πιστώσεις 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης 

Ένταξης ΣΑΕ: 2016ΕΠ06710006 

 

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην Ελληνική γλώσσα, 

σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013, στο άρθρο 11 της Υ.Α. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007. Επίσης οι 

υποψήφιοι θα πρέπει εντός (3) τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή να υποβάλουν 

εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Μέρους Α’ της προκήρυξης. 

Καταληκτική ημερομηνία – τόπος υποβολής προσφορών: Στις 19/09/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 

μ.μ.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο 

σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων) www.eye.minedu.gov.gr . 

 

Χρόνος και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12:30 μ.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των 

οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί 

στους υποψήφιους, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι υποψήφιοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική 

Προσφορά», οι υποψήφιοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν 

γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

http://www.eye.minedu.gov.gr/
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Η κατά τα παραπάνω πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών παρέχεται αποκλειστικά για το σκοπό 

της έννομης προστασίας των υποψηφίων. Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο αντιγραφή ή 

αναπαραγωγή του περιεχομένου των προσφορών, το οποίο προστατεύεται κατά τις διατάξεις του νόμου. 

Οι παραβάτες της παραπάνω απαγόρευσης υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη. 

 

Παροχή Πληροφοριών/Διευκρινίσεων:  

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το Τεύχος Διακήρυξης 

είναι οι: 

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

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

 Μαρία Αναγνωστοπούλου - τηλ.: 2103443332, e-mail: managnostopoulou@minedu.gov.gr  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Τα αιτήματα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. 

Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf με το 

κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να 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 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο 6 μέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της διακήρυξης ή των προσφορών, καθώς και υποβολή εγγράφων δεν γίνεται δεκτή, πλην των 

διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.

mailto:s_kontorouda@minedu.gov.gr
mailto:mkriari@minedu.gov.gr
mailto:managnostopoulou@minedu.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο συνημμένο στο σχετικό Τεύχος Διακήρυξης. 

Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα 

συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού (Άρθ. 26, Ν. 4024/2011), η οποία θα παραλάβει 

τις υποβληθείσες Προσφορές, θα τις αποσφραγίσει και θα τις αξιολογήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της 

συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Διακήρυξης. 

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για 

κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισμού ως και κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

σύμφωνα με το Άρθρο 38, παρ. 3, εδ.2, του Π.Δ. 118/2007.  

Επιπλέον θα συγκροτηθεί και τριμελής  Επιτροπή Ενστάσεων (Άρθ. 26, Ν. 4024/2011), κατά τα οριζόμενα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α), καθώς και τριμελής  Επιτροπή Παραλαβής. 

Η συνημμένη στην παρούσα Απόφαση Περίληψη του Τεύχους Διακήρυξης του Διαγωνισμού θα σταλεί  

προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και στον ημερήσιο Ελληνικό Τύπο. 

Το κόστος δημοσίευσης της περίληψης του Τεύχους Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ, ενώ το κόστος δημοσίευσης για τον τοπικό/ περιφερειακό τύπο θα βαρύνει τον 

Ανάδοχο. 

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

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

 

 

                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                 Ιωάννης Δ. Παντής 

Συνημμένα:  

 Τεύχος Διακήρυξης και Σχέδιο Σύμβασης 
 Περίληψη Τεύχους Διακήρυξης 

 

Εσωτερική Διανομή: 

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