
 

 

Σίνδος,  26.05.2020 

Α.Π.: ΙΘ/2020/152 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τη μηχανογραφική 
υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των διαδικτυακών συνδέσεων του 
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ για 1 (ένα) έτος, προϋπολογισμού 8.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ήτοι 6854,65 ευρώ προ ΦΠΑ). 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄74/20-03-2013) όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την 
αντικατάσταση του με το άρθρο όγδοο της ΠΝΠ της 30.09.2019 «Κατεπείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, 
Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 145/2019), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του Ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019), 

β. της υπ΄ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 76288/30-10-2019 απόφασης του Υπουργού Υγείας      
«Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 913/ΥΟΔΔ/1-11-2019) όπως ισχύει μετά τις διορθώσεις ΦΕΚ 
936/ΥΟΔΔ/7.11.2019), 

γ. των άρθρων 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007, 

δ. του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/08-08-2016), 
όπως ισχύει, 

2. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η 
συνεδρίαση    της 7ης Νοεμβρίου 2019 με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το 
Διοικητικό Συμβούλιο σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου 2019. 

3. Το εγκεκριμένο αίτημα με Α.Π.: ΙΘ-2020/17,  που αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη 

μηχανογραφική υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των διαδικτυακών 

συνδέσεων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ για 1 (ένα) έτος , 

προϋπολογισμού αξίας  6854,84 € πλέον ΦΠΑ , ήτοι 8,500 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων, 

 

4. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ :  Ψ128ΟΡ9Υ-ΠΘΗ, 

 

το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τη μηχανογραφική υποστήριξη 
του μηχανογραφικού εξοπλισμού και των διαδικτυακών συνδέσεων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και 
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ για 1 (ένα) έτος, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας, το 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνική Περιγραφή – Υποχρεώσεις Αναδόχου» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
«Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς». 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Είδος Παροχή υπηρεσιών για τη μηχανογραφική υποστήριξη του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού και των διαδικτυακών 
συνδέσεων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ για 1 
(ένα) έτος (αναλυτικότερα, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνική 
Περιγραφή»). 

Εκτιμώμενη 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Έως του ποσού των 6.854,84 ευρώ προ ΦΠΑ, 8.500,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και πάσης φύσεως φόρων 
και κρατήσεων  για τα έτη 2020 -2021. 

ΚΑΕ 61.03.010000 

CPV 72610000-9 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

ΑΔΑ : Ψ128ΟΡ9Υ-ΠΘΗ 

Πληροφορίες Τηλέφωνο: 2310 799418 
Κα. Αβραμίδου Πόπη ,  
Ηλ. διευθύνσεις: accounting@kethea-ithaki.gr 

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Αξιολόγηση προσφορών / 
Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής . 

 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης της 
προσφοράς. 

Δικαίωμα συμμετοχής  Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν και διαθέτει 
την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, 
καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση σε αντίστοιχες 
υπηρεσίες με αυτές που αποτελούν αντικείμενο του 
παρόντος. 

Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα εξής: 

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 
προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ) υπογεγραμμένη από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) της παρούσης και 



υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 
, απορρίπτονται ως απαράδεκτες . Για την σύνταξη της 
Οικονομικής Προσφοράς τους , οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι θα πρέπει να 
καταβάλουν στους εργαζομένους τους όλες τις 
προβλεπόμενες νόμιμες αποδοχές. Στην Οικονομική 
Προσφορά του αναδόχου δεν περιλαμβάνονται 
ανταλλακτικά , εξαρτήματα και αναλώσιμα υλικά του 
εξοπλισμού που διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο του 
τεχνικού ότι είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία 
του.  

Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές 
τους με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ 
ΙΘΑΚΗ , Σίνδος , Θεσσαλονίκης , το αργότερο μέχρι τις 
10.07.2020 και ημέρα Παρασκευή  . 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των 
προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν 
θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την 
προσφορά του, τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της 
προσφοράς όπως εκάστοτε ισχύει (χωρίς να είναι 
απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), 
στην οποία να δηλώνει: 

- το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκεί 
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό 
επάγγελμά του προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, 

- ότι έχει εμπειρία παροχής παρόμοιων με τις 
περιγραφόμενες στην παρούσα πρόσκληση υπηρεσιών, 
και έχει προσφέρει στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 
σχετικές υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης τα 
πέντε (5) τελευταία προ της παρούσας πρόσκλησης 
χρόνια, 

- ότι διαθέτει το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό, 
που να έχει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία 
και επάρκεια , καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση σε 
αντίστοιχες υπηρεσίες , με αυτές που αποτελεί το 
αντικείμενο του παρόντος . 

- ότι το προσωπικό που διαθέτει είναι ασφαλισμένο 
κατά τη νόμιμη διαδικασία (απαραιτήτως πρέπει να 
κατονομάζεται ο ασφαλιστικός φορέας), 

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους 



της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην προσφορά είναι ακριβή, 

- ότι η προσφορά του ισχύει για εξήντα (60) ημέρες 
μετά την ημερομηνία κατάθεσής της, 

- ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της 
Τεχνικής Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και δεν 
δύναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους 
αυτής, 

- ότι τηρεί, και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι 
οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, όπως απαριθμούνται στον Ν. 4412/2016, 

- ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη 
απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή 
ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας διαδικασίας, 

- και ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του. 

 

Αναπροσαρμογή τιμήματος Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές Δεν προβλέπονται. 

Ματαίωση διαδικασίας Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και 
αναβολής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων 
και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι 
συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

Υπογραφή σύμβασης / 
Κατάθεση δικαιολογητικών 

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (15) εργασίμων 
ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν 
έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 
73 του Ν. 4412/2016. 

Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους 



του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή 
σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον 
καταστατικό ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική 
ενημερότητα) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα). Δεν 
αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν 
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους. 

3. Αναγκαία, κατά περίπτωση, έγγραφα σύστασης και 
εκπροσώπησης από τα οποία να προκύπτουν: 
α) Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 
(ΦΕΚ, καταστατικά με τις τροποποιήσεις τους) και 

β) τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο 
με την υπογραφή τους. 

Διάρκεια ισχύος σύμβασης Η σύμβαση του ΚΕΘΕΑ με τον Ανάδοχο ισχύει για ένα (1) έτος 
από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως του συμβατικού 
ποσού όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Σε περίπτωση που 
στο καθορισμένο συμβατικό χρόνο δεν καλυφθεί το 
συμφωνηθέν τίμημα , το ΚΕΘΕΑ έχει το δικαίωμα να 
παρατείνει μονομερώς το χρονικό διάστημα ισχύος της 
Σύμβασης έως και τρεις (3) επιπλέον μήνες με υπογραφή 
παράτασης σύμβασης , χωρίς όμως να υπάρχει υπέρβαση της 
κατακυρωθείσας στον εκάστοτε ανάδοχο , συμβατικής 
δαπάνης , με την επιφύλαξή του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016.  

Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες για την παροχή 
υπηρεσιών για τη μηχανογραφική υποστήριξη του 
μηχανογραφικού εξοπλισμού και των διαδικτυακών 
συνδέσεων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ για 1 
(ένα) έτος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα και 
τα παραρτήματα αυτής. 

Χρόνος / τόπος παραλαβής 
των υπηρεσιών 

Η συχνότητα και ο τόπος παραλαβής των υπηρεσιών ισχύουν 
όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Τρόπος πληρωμής 1. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται με την έκδοση 
νόμιμου τιμολογίου που θα εκδίδεται στα στοιχεία του 
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ αντίστοιχα 
για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες για το ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 
και ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ . 



2. Η εξόφληση του  τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, 
με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου. 

3. Για την εξόφληση των τιμολογίων είναι απαραίτητη η 
έκδοση και προσκόμιση των παρακάτω: 

• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές 
αντίγραφο). 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) όπως ορίζεται από την 
κείμενη νομοθεσία (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) όπως ορίζεται από την κείμενη 
νομοθεσία (ΚΥΑ 1191/2017). 

γ) Παρακράτηση 2% Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας 
(άρθρο 3, Ν. 3580/2007). 

δ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% με κάθε πληρωμή, 
όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 
4172/2013). 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

Λιάπης Χρήστος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Α’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ. 

 

Οι  υπηρεσίες που  θα παρέχονται από τον Ανάδοχο αφορούν τον μηχανογραφικό 

εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί  υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές κλπ)  τόσο σε επίπεδο υλικού 

όσο και λογισμικού και μέχρι εξαντλήσεως της συμβατικής αξίας.  

 Ενδεικτικά, η έδρα των Προγραμμάτων ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  

περιγράφεται στο Παράρτημα Γ. 

Οι  προσφερόμενες υπηρεσίες θα υλοποιούνται  στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ και 

ΚΕΘΕΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, είτε με εργασία στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου (κατόπιν 

συνεννόησης με το Τμήμα Πληροφορικής ΚΕΘΕΑ)  . Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από τον 

Ανάδοχο εντός ωρών εργασίας δηλαδή από  9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ. από Δευτέρα έως 

Παρασκευή με εξαίρεση τις επίσημες αργίες. 

 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν :  

 

1. Δύο (2) προγραμματισμένες προληπτικές  συντηρήσεις του μηχανογραφικού 

εξοπλισμού . Η κάθε προληπτική συντήρηση προγραμματίζεται από κοινού μεταξύ του 

ΚΕΘΕΑ και του Αναδόχου και σε κάθε περίπτωση η 1η θα ολοκληρωθεί εντός τον πρώτον 

τριών μηνών (3) από την υπογραφή της σύμβασης ενώ  η 2η ένα μήνα πριν την λήξη της 

σύμβασης. 

 

 Θα περιλαμβάνει :  

Θα περιλαμβάνει :  

I. Καταγραφή του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ και του ΚΕΘΕΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΑ χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό αρχείο που παρέχει ο οργανισμός 

. Η περιγραφή των πεδίων του αρχείου αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’. Το 

αρχείο θα αποσταλεί στο Τμήμα Πληροφορικής  ηλεκτρονικά από τον Ανάδοχο.    



II. Έλεγχος για την ύπαρξη στον σκληρό δίσκο του ΗΥ τουλάχιστον 2 partitions όπου 

στο 2ο αποθηκεύονται τα email και τα αρχεία του χρήστη.  

III. Έλεγχος διαθέσιμου χώρου δίσκου και καθαρισμός από προσωρινά αρχεία.   

IV. Έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των φυσικών συνδέσεων (οθόνη, πληκτρολόγιο, 

εκτυπωτής , δίκτυο) 

V. Έλεγχος του event Viewer για critical events.  

      VI.  Έλεγχος των log files για ιούς-spyware  

VII. Έλεγχος για ενημερωμένα  Windows, antivirus καθώς και έλεγχος ρυθμίσεων 

(windows, antivirus) για αυτόματες ενημερώσεις  

VIII. Έλεγχος εγκατάστασης μη επιτρεπτών προγραμμάτων (κατόπιν οδηγιών του 

Τμήματος Πληροφορικής) 

IX. Έλεγχος σωστής έκδοσης Team Viewer  

  

Μετά το τέλος των εργασιών σε κάθε κτήριο του ΚΕΘΕΑ, ο Ανάδοχος θα συμπληρώνει 

υποχρεωτικά  ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής επίσκεψης στις κατά τόπους Μονάδες 

του ΚΕΘΕΑ.  

2. Σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας εξοπλισμού, και μετά από   ειδοποίηση του 

Αναδόχου από το Τμήμα Πληροφορικής του ΚΕΘΕΑ, ο ανάδοχος εντός δύο (2) ωρών 

από την ως άνω κλήση υποχρεούται να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο υπάλληλο του 

οργανισμού,  να διαπιστώσει την τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία και να ξεκινήσει τη 

διαδικασία για την αποκατάστασή της. Στην συνέχεια ο ανάδοχος θα στείλει 

εξειδικευμένο συνεργάτη στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ   το αργότερο εντός μίας (1) 

εργάσιμης ημέρας από την λήψη της κλήσης. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης 

βλάβης ορίζεται σε 24 ώρες από την άφιξη τεχνικού.  

Εφόσον, ο ανάδοχος κατά την διάρκεια της επικοινωνίας κρίνει ότι για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται εργασία στις εγκαταστάσεις του , θα 

υπάρχει η δυνατότητα μετά από την σύμφωνη γνώμη του  Τμήματος  Πληροφορικής, 

να μεταφέρει  το μηχάνημα στην έδρα του με έξοδα και φροντίδα δική του.  

  

Οι παραπάνω όροι και χρόνοι αφορούν προβλήματα- εργασίες σε μεμονωμένο 

μηχάνημα  και δεν ισχύουν σε περίπτωση εργασιών που ανατίθενται στον Ανάδοχο 

από το Τμήμα Πληροφορικής και αφορούν σε πλέον του ενός μηχανήματα 

(αναβαθμίσεις κλπ). Επιπλέον, ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης δεν ισχύει στην 

περίπτωση όπου χρειάζονται ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που χρειάζεται 

αντικατάσταση εξαρτημάτων, το ΚΕΘΕΑ  ΙΘΑΚΗ και το ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑ θα 

οφείλει, μετά από ενημέρωση του αναδόχου για την απαιτούμενη δαπάνη 



προμήθειας, να απαντήσει για την συνέχιση ή όχι των εργασιών και εφόσον 

συμφωνεί για την προμήθεια των ανταλλακτικών να καλύψει την δαπάνη.  

  

Μετά το τέλος των εργασιών , ο Ανάδοχος θα συμπληρώνει υποχρεωτικά ηλεκτρονική 

φόρμα καταγραφής επίσκεψης .    
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  

  

 Οι ώρες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο έντυπο  είναι ενδεικτικές και σε καμία 

περίπτωση δεσμευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους σύγκρισης και 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων.  

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

  

ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  

ΑΜΟΙΒΗ 

προ ΦΠΑ  

  

ΦΠΑ  

24%  

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  

ΑΜΟΙΒΗ με  

ΦΠΑ  

  

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ     ΠΑΡΟΥΣΙΑ  

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

ΤΟΥ  

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ – ΚΕΘΕΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

160 ώρες    

€  

  

€  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝH 

ΕΠΙΣΚΕΨH  

2 επισκέψεις   €    €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                      

  

 

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης αμοιβής του Αναδόχου , θα περιλαμβάνονται φόροι, 
κρατήσεις υπερ. τρίτων , κράτηση 0,07% της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) (άρθρο 4 Ν. 4013/2011), κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (άθρο 350 Ν. 4412/2016), παρακράτηση 2% Υπέρ των 
Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007), παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% 
με κάθε πληρωμή, (άρθρο 64 Ν. 4172/2013). 

Επίσης στις προσφερόμενες αμοιβές του αναδόχου περιλαμβάνονται οι επιβαρύνσεις του 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία, έξοδα μετακινήσεων και όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις, καθώς 
και κάθε άλλου είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο ανάδοχος κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης .  

 

Η προσφορά μου ισχύει για 60 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Γ’ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ και ΚΕΘΕΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ 
ΣΙΝΔΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 57400, 

ΤΗΛ. 2310-797662 

ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ 
ΡΕΜΠΕΛΟΥ 7-  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 

54631, ΤΗΛ. 2310-253534 

ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ 
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 16-  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 

54634, ΤΗΛ. 2310-212030 

ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ  

ΠΙΝΔΟΥ 4- ΛΑΔΑΔΙΚΑ , 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Τ.Κ.54625, ΤΗΛ. 2310-

544939 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’     

  

         

         
Για τον εξοπλισμό

  
                

ΔΙΕΥΘYΝΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ  
ΜΟΝΑΔΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ  
ΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Serial  
Number 

HY  
CPU  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΗΥ**  
TEAMVIEWER  

ID  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           
**Αρχειο html που δημιουργείται από πρόγραμμα καταγραφής χαρακτηριστικών ΗΥ και το οποίο θα σας δοθεί από το 

Τμήμα Πληροφορικής    

 

Για την δικτύωση                  

ΔΟΜΗΜΕΝΗ 

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ  PATCH PANEL  ROUTER / MODEM  
 

SWITCH / HUB  
 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ)  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΕΝΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ    
ΜΟΝΤΕΛΟ  

SERIAL  
NUMBER  

ΜΟΝΤΕΛΟ  
SERIAL 

NUMBER  
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΘΕΣΕΩΝ         

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΕΝΩΝ  
ΘΕΣΕΩΝ     

                           

                           

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΘΕΑ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   E’ 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του αντίγραφα πιστοποίησης σε 

ισχύ των ISO-9001/2008 για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής και IS0-

27001:2013 για την ασφάλεια των πληροφοριών. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 

 

Α/Α 

ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

(δημοσίου ή 

ιδιωτικού 

τομέα) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΑΠΟ ΈΩΣ 

 

ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

(ΜΕ Φ.Π.Α. ) 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

(τηλέφωνο επικοινωνίας, 

ονοματεπώνυμο 

υπευθύνου) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
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ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

 


