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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ           Μυτιλήνη  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
συνοπτικού διαγωνισμού 

για την  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των 
Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 
 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχοντας υπ’ όψη τα άρθρα της παρούσας Διακήρυξης και 
τις διατάξεις του κατωτέρου νομικού πλαισίου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα: 

1. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), 

2. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014- Διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ 111/Α/7-5-14) 
«Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων 
του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»  και ειδικότερα της 
διατάξεις του άρθρου 1, 

3. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

4. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης» και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

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

6. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’  145): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες, 
7. Τo N. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις», 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 18/07/2018
Α. Π.: 6543

18.07.2018 14:09:22
Ακριβές Αντίγραφο

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο

από 
Stefanos
Gritzalis
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8. Της παρ. Ζ’ του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

9. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
10. Το Ν. 4076/2012 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις», 
11. Το Ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 

σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,  
12. Το N. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
13. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 
14. Τη με αρ. 158/2016 απόφαση της ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έγκριση του 

‘Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης’ (ΤΕΥΔ) του άρθ. 79 παρ. 4 
του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), 
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 
(Β’ 3698),  

15. Τη με αρ.Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων»,  

16. Το Π.Δ. 83/1984 (Α΄ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου 
Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», 

17. Το Π.Δ. 155/2009 (Α΄ 197) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου»), 

18. Την υπ’ αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 
Ω0Ψ5469Β7ΛΖΚΒ, ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ), 

19. Την υπ’ αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) 
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 
4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», 

20. Την υπ' αρ. 11/10.09.2014 Απόφαση Πρύτανη "Ορισμός Αναπληρωτών 
Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και 
καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου" 
(ΦΕΚ 2458/Β/16.09.2014), 

21. Το Πρακτικό Συνεδρίασης  της Συγκλήτου με αριθμό 103 (επαναληπτική)/8-6-
2018 στο θέμα 4.8 με το οποίο αποφασίζεται η σκοπιμότητα της δαπάνης για 
την «παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των 
Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με ΑΔΑΜ 
18REQ003267431
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22. Την  με αριθμό 61  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Π.: 623/2.2.2018, 
ΑΔA: ΩΙΣ0469Β7Λ-ΧΕΖ. 

23. Την απόφαση  της υπ’ αρ.   36/28.06.2018   συνεδρίασης Συγκλήτου, (ΑΔΑ: : 
6ΦΚΧ469Β7Λ-Ξ1Ρ), Θέμα 8.6 «Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των 
Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έγκριση του 
τεύχους της διακήρυξης και της περίληψης αυτής», 

24. 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 

προκηρύσσει: 

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την  Παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των 
Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ 
ΦΠΑ (χαμηλότερη τιμή)  για το σύνολο των προσφερόμενων Υπηρεσιών συντήρησης που 
απαιτούνται για όλα τα νησιά και για τα δύο (2) έτη, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β’  
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της παρούσας διακήρυξης στην 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και συγκεκριμένα στο  κεφάλαιο Β «Περιγραφή φυσικού αντικειμένου» 
και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.  Ο προαναφερόμενος 
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κτίριο Κατσίκα, 
Καρλόβασι Σάμου,     ΤΚ 83200 την 31η  Ιουλίου, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 
π.μ..  

 
 

Ο Πρύτανης

Καθ.  Στέφανος  Α. Γκρίτζαλης
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κάτωθι γενικούς και ειδικούς όρους

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής προ ΦΠΑ (χαμηλότερη τιμή)  για το σύνολο των προσφερόμενων Υπηρεσιών συντήρησης 
που απαιτούνται για όλα τα νησιά και για τα δύο (2) έτη, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β’  
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της παρούσας διακήρυξης στην ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ και συγκεκριμένα στο  κεφάλαιο Β «Περιγραφή φυσικού αντικειμένου» και το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της από τους 
συμβαλλόμενους.
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα δύο 
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (42.800,00) προ ΦΠΑ και πενήντα  τριών χιλιάδων και 
εβδομήντα δύο ευρώ (53.072,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 
και  θα καλυφθεί από τον κωδικό  ΣΑΕ 2014ΣΕ54600039 του Προϋπολογισμού 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος και αφορά το 
εξής CPV: 

Ομάδα/Είδος/Υπηρεσία Κωδικός CPV Ονομασία CPV
Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης        50532400-7 Υπηρεσίες επισκευής και 

συντήρησης εξοπλισμού διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος
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Αναλύεται δε, ως εξής: 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής (http://www.aegean.gr/announcement   και στον ιστότοπο 
http://eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ), απ’ όπου κι έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 

Η περίληψη της διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια) όπου και έλαβε αριθμό ΑΔΑ:

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 
στην Αναθέτουσα Αρχή, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σάμου,  κτίριο Κατσίκα, Καρλόβασι Σάμου,     
ΤΚ 83200, την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και   μέχρι ώρα   10:00 π.μ. καταληκτική.   

Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλώνται και φυλάσσονται από την Υπηρεσία Διενέργειας 
Διαγωνισμού για να παραδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) του 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών 

Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

CPV : 50532400-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος

A/A Περιγραφή Μ/Μ Αριθμός 
/ Έτος

Έτη Αριθμός 
Εγκαταστάσεων

Ποσότητα Τιμή
Μονάδας

Μερική 
Δαπάνη

1 Περιοδικός Τριμηνιαίος 
Έλεγχος Υποσταθμού Μέσης 
Τάσης 

τεμ. 4 2 8 64 187,50 € 12.000,00 €

2 Ετήσια προληπτική 
συντήρηση Υποσταθμού 
Μέσης Τάσης

τεμ. 1 2 8 16 1.400,00 € 22.400,00 €

3 Προμήθεια Μέσων Ατομικής 
Προστασίας για Υποσταθμό 
Μέσης Τάσης

τεμ.  7 7 1.200,00 € 8.400,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ       42.800,00 €
 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%       10.272,00 €

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)      53.072,00 €
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Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Οι 
προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με το ταχυδρομείο ή με άλλο κατάλληλο 
μέσο. 
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) η λέξη Προσφορά  
β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, 
γ) ο τίτλος της Διακήρυξης, 
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα/προσφέροντα. 

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 τέσσερις (4) 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 είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται η παράταση της προθεσμίας. 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Τμήμα 
Τεχνικών Υπηρεσιών Σάμου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κτίριο Τσομπανά, Καρλόβασι Σάμου,     ΤΚ 
83200,  στον κ. Ζάχαρη Νικόλαο,  όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00 με 15:00,    
Τηλ. +30 22730 82040, fax: +30 22730 82069, e-mail:  nzar@aegean.gr
 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΟΠΟΣ &  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) με 
υποβολή έγγραφων προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στα 
γραφεία  του Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Σάμου,  κτίριο Κατσίκα, Καρλόβασι Σάμου,     ΤΚ 83200  την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και   
ώρα  10:30 π.μ.. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους. 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία φαξ: 
+30 22730 82069 ή ηλεκτρονικά: nzar@aegean.gr, συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η 
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που 
θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Οι αιτήσεις 
παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και κανένας 
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Σελίδα 7 από 63 

υποψήφιος ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
  

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για τη διαδικασία διενέργειας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), η οποία λειτουργεί σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Για την 
αξιολόγηση των ενστάσεων έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων διοικητικών 
και ενδικοφανών προσφυγών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου έτους 2018. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΣΥΜΒΑΣΗ: ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου  θα υπογραφεί σύμβαση. Η διάρκεια της 
σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της με τον ανάδοχο για δύο (2) πλήρη 
ημερολογιακά έτη.  Το σχέδιο της σύμβασης  παρατίθεται στο Γ΄ ΜΕΡΟΣ της Διακήρυξης. Η 
σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο 
εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου, αποκλειομένης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με 
προφορική συμφωνία και χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της Υπηρεσίας, όπως 
προδιαγράφεται στη Διακήρυξη. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους 
υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί 
δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (A' 139), 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 Ι 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. 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στην 
παρούσα Διακήρυξη, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατά την σύναψη της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 όπως 
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εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 3698/16.11.2016 αρ. απόφ. 158/2016 παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί 
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, παρ. 2 και  παρ. 4 εδ. 
α, β και ζ του Ν. 4412/2016. Διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε μορφή αρχείου .doc (επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο 
επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν και το υπογράψουν και να το υποβάλουν στην 
Αναθέτουσα Αρχή     σε έντυπο μορφή.
Το ΤΕΥΔ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης και παρατίθεται στο Μέρος Ε΄ 
αυτής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής έτσι όπως αποτυπώνονται 
στο ΤΕΥΔ, όταν αυτό απαιτείται, για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως  εξής: 

- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  και όλα τα υπόλοιπα μέρη 
(ΙΙ,ΙΙΙ,IV και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, όπως εμφαίνονται στο 
συνημμένο ΤΕΥΔ του Μέρους Ε΄ της παρούσας. 
 

- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 
υπογραφή του κατά νόμο υπόχρεου/ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής.  
Επισημαίνεται ότι : 
• Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 
• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή Ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί 

και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της Ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο 
παρατίθενται  οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.

• Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω 
πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις, του 
ίδιου ΤΕΥΔ. 

Ενώσεις οικονομικών φορέων 
α) Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 
β) Όταν συμμετέχουν Ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος 
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β 
και γ. 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός 
ανάδοχος σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 20 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της παρούσας, είναι τα εξής: 
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1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 
προσώπου για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙ.Α (Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό 
φορέα) του ΤΕΥΔ. 

Τα έγγραφα νομιμοποίησης αφορούν στην περίπτωση των: 
ΑΕ, ΕΠΕ:  

 ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού σύστασης και ΦΕΚ τυχόν άλλων τροποποιήσεών 
του μέχρι την υποβολή της προσφοράς, 

 Αντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον 
υπάρχει) 

 ΦΕΚ με τη δημοσίευση των μελών του ΔΣ και περί των εκπροσώπων και των 
αρμοδιοτήτων τους,  

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού. 

ΟΕ, ΕΕ & ΙΚΕ 

 Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων του, 
 Πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί των τροποποιήσεων του 

καταστατικού, 
 Βεβαίωση από την υπηρεσία μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών όπου 

αναφέρονται: η ημερομηνία σύστασης της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός 
τίτλος της, ο αριθμός ΓΕΜΗ, ο κωδικός αριθμός καταχώρησης, ο αριθμός μητρώου 
επιμελητηρίου και ο ΑΦΜ της εταιρείας. (μόνο για ΙΚΕ). 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 

 Φωτοτυπία ταυτότητας 
 Φωτοτυπία της βεβαίωσης έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής της. 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 
Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο προσφέρον συμμετέχει στο διαγωνισμό μέσω 
αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να είναι για: 

 Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο είτε απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο 
της υπογραφής. 

 Α.Ε.: απόφαση Δ.Σ. εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο 
εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμό του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, για τα όσα 
δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες).  
Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά τον 
διαχειριστή αυτής ενώ στις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, εν ισχύι την ημέρα που το 
προσκομίζει, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 
που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) για τα όσα 
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δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, εν ισχύι την ημέρα που το 
προσκομίζει, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται 
με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).  

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 
πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για  τα  
όσα  δηλώθηκαν  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Γ  του  ΤΕΥΔ  (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα).    
Σχετικά με το δεύτερο σημείο του Μέρους ΙΙΙ.Γ στην περίπτωση ΟΕ & ΕΕ το 
πιστοποιητικό  θα αφορά την εταιρεία και τους ομόρρυθμους εταίρους, ενώ στις ΑΕ, 
ΕΠΕ & ΙΚΕ την εταιρεία.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
(των περιπτ. 4, 5 & 6) ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της 
παραγρ. 4 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV.A.1 του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα). 
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην Ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 19 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον πρέπει να 
υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για 
το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία της 
χώρας προέλευσης των μελών της και έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του 
έργου. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 
1497/1984 (Α ' 188).  
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΈΝΩΣΗ  

Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 
κάθε μέλους της Ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  
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ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι προσφορές 
υποβάλλονται μέσα σε ένα σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος  θα φέρει τις ενδείξεις: 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ, 83200, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  ΧΧΧ/08.06.2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 31.07.2018 ΗΜΕΡΑ   ΤΡΙΤΗ

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
 

Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή πρωτοκολλώνται με ευθύνη 
του υποψηφίου αναδόχου και σε κάθε φάκελο προσφοράς σημειώνεται ο αριθμός 
πρωτοκόλλου, η ημερομηνία και η ώρα καταχώρησης. 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, τρεις επί μέρους 
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι φέρουν επίσης όλες τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου, καθώς και την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, 
και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, και έχουν ως εξής: 

α) Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος περιέχει το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθ. 11 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας.   
β) Φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία όπως 
αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Β’ της παρούσας Διακήρυξης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. Αν τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν 
στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 
τις ίδιες ενδείξεις. 
γ) Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει ευκρινώς και με μία τιμή, 
προ ΦΠΑ,   την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, για το σύνολο των 
προσφερόμενων Υπηρεσιών συντήρησης που απαιτούνται για όλα τα νησιά και για τα δύο (2) 
έτη, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β’  «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
της παρούσας διακήρυξης στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και συγκεκριμένα στο  κεφάλαιο Β 
«Περιγραφή φυσικού αντικειμένου» και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της Διακήρυξης και μπορούν να ακολουθούν το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  στο 
Μέρος Β’ της παρούσας Διακήρυξης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’.

18PROC003446377 2018-07-18



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σελίδα 12 από 63 

Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και 
αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών 
της. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (A' 188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή 
μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους επί εκατόν είκοσι (120) 
ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 
ισχύος  μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την 
κατάθεσή της και στην περίπτωση υπόκειται σε έκπτωση από την διαδικασία του διαγωνισμού 
και ανάθεσης της σύμβασης. 
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την ως άνω προμήθεια  ορίζονται στο 
Μέρος Β΄ της Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Οι προσφορές απαιτείται 
να κατατεθούν όπως αυτές εμφανίζονται στους Πίνακες του Μέρους Β’ της παρούσας 
Διακήρυξης και η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ (χαμηλότερη τιμή)  για το σύνολο των 
προσφερόμενων Υπηρεσιών συντήρησης που απαιτούνται για όλα τα νησιά και για τα δύο (2) 
έτη, όπως περιγράφονται στο Μέρος Β’  «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
της παρούσας διακήρυξης στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και συγκεκριμένα στο  κεφάλαιο Β 
«Περιγραφή φυσικού αντικειμένου» και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής..

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και εάν υποβληθούν απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 18ο: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (χωρίς ΦΠΑ) - ΝΟΜΙΣΜΑ 

1. Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ. 
2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για εκτέλεση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης, 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται 
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία θα είναι οι 
τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης, δεν επιτρέπονται στην οικονομική προσφορά 
συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της 
προσφοράς. 

4. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 
για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

5. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο συνολικό ποσό προ ΦΠΑ όπως αυτή 
προκύπτει από την οικονομική προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
Ι.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
Η αρμόδια τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην  έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την 31η  Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με 
το άρθρο 6 «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της παρούσας. Η 
έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην 
αρμόδια Επιτροπή κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης 
υποβολής αυτών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που 
έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την 
κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού (ΕΔΔ), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Η 
αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:  
Α) Η ΕΔΔ σε ανοικτή συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους ενιαίους κυρίως φακέλους των 
προσφορών και τους επιμέρους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής & των τεχνικών 
προσφορών. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και το περιεχόμενο του 
φακέλου της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε φύλλο, απ’ όλα τα 
μέλη της ΕΔΔ.  
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν έως 
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ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 
Προσφορά». 
Στην περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της ΕΔΔ την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών του διαγωνισμού δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ως άνω φακέλων η υπηρεσία 
διενέργειας του διαγωνισμού θα ενημερώσει τους προσφέροντες για την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των φακέλων των οικονομικών προσφορών με ειδική πρόσκληση.  Στη συνέχεια, 
οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους αποχωρούν και η ΕΔΔ σε κλειστή συνεδρίαση, 
ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών και αποφασίζει 
γι’ αυτούς που τυχόν αποκλείονται. 
Η ΕΔΔ καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη της. 
Σε περίπτωση, που απορριφθεί κάποιος από τους συμμετέχοντες, στο πρακτικό καταχωρούνται 
και οι προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες και αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι 
ακριβείς λόγοι απόρριψης.  
Β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των άνω στοιχείων των προσφορών, και μόνο για τις 
προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές η ΕΔΔ αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών 
προσφορών.   
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο Α οι φάκελοι της οικονομικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.  
Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών  λαμβάνει χώρα σε ανοικτή 
συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
τους που δεν απορρίφθηκαν κατά το στάδιο Α΄ του παρόντος άρθρου.  Η ΕΔΔ μονογράφει και 
σφραγίζει κατά φύλλο, εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 
των τιμών.  
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει τιμής προ ΦΠΑ για  το σύνολο των προσφερόμενων Υπηρεσιών συντήρησης 
που απαιτούνται για όλα τα νησιά και για τα δύο (2) έτη.
Η ΕΔΔ, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών, συντάσσει Πρακτικό με 
συγκριτικό πίνακα κατάταξης προσφορών και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει 
απορριπτέες αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης, καθώς και 
την πρόταση της για τον υποψήφιο προσωρινό ανάδοχο ο οποίος προσέφερε το χαμηλότερο 
συνολικό κόστος προ ΦΠΑ για το σύνολο των προσφερόμενων Υπηρεσιών συντήρησης που 
απαιτούνται για όλα τα νησιά και για τα δύο (2) έτη. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
Οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους 
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α 34). 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή προ ΦΠΑ ανά ομάδα. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 
ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν κατά τα ειδικώς οριζόμενα 
στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
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συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 
κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, μέσα σε εύλογη προθεσμία η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν 
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 
της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Στην περίπτωση που επίκειται αποκλεισμός 
από την διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και των εγγράφων της προσφοράς 
των συμμετεχόντων, η παροχή δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα ανωτέρω είναι 
υποχρεωτική. 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 12 τη παρούσας 
Διακήρυξης. 
2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εμπρόθεσμα στην ΥΔΔ. 
3. Η Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την 
παραλαβή του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 
4. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για  πέντε (5)  επιπλέον ημέρες. 
5. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 
6. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος, 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 
ματαιώνεται. 
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7. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 12 της παρούσας, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 
4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 
8. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την ΕΔΔ και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 5, 6 ή 7 του παρόντος 
άρθρου, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.   
9. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.   
10. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσφέρων είχε δηλώσει ότι 
πληροί, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση αυτός μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί 
την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για 
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν 
παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε 
όλους τους προσφέροντες. 
2. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης 
σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 105 Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.   
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

 Την περιγραφή των παρεχόμενων ειδών/υπηρεσιών με το συνολικό κόστος αυτών. 
 Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακήρυξης και της πρόσκλησης 

καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη. 
 Το ύψος του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 22ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορές που: 

 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της παρούσας Διακήρυξης, 
 υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,  
 υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς, 
 κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές 

είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της τιμής ή του κόστους 
της προσφοράς πριν την απόρριψή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο 
όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας 
αρχής. Οι εξηγήσεις που μπορεί να δοθούν αφορούν στα στοιχεία που ορίζονται στο 
άρθρο 88 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Εάν και μετά την παροχή των στοιχείων για την 
αιτιολόγηση της προσφοράς, αυτά δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό 
επίπεδο της τιμής , η προσφορά θα απορρίπτεται,  

 υποβάλλονται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα 
 η τιμή τους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε 

και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
 Συντάχθηκε και υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και 

υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη,  
 περιέχει ατέλειες, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διευκρίνιση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά τη διαδικασία αποσαφήνισής και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα 
με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

 ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 
αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 

 αποτελεί εναλλακτική προσφορά,  
 υποβάλλεται από έναν προσφέροντα ο οποίος έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

 Περιέχει αιρέσεις, 
 θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
 ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος, 
 δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 18  του Ν. 4412/2016. 
 

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, καθόσον στη Διακήρυξη 
προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  - ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 κατά πράξεων της 
αναθέτουσας αρχής ή κατά της Διακήρυξης.   
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται 
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

 ΑΡΘΡΟ 24ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 
όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή 
β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού.  
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
αναθέτουσα αρχή.  
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) εάν παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών.  
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την 
επανάληψη της από το σημείο που εμφανίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί 
συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση 
τέτοιων προσφορών. 
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων 
της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
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ΑΡΘΡΟ 25ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα υπογραφεί η σύμβαση που ως σχέδιο 
στο ΜΕΡΟΣ Γ’ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται 
στη Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν 
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 
σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για 
θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε 
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η τεχνική προσφορά του αναδόχου και 
η οικονομική του προσφορά. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.  
Είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή 
βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την 
υλοποίηση της εν λόγω υπηρεσίας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι 
στο Δημόσιο ή στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 
της. 
Ο ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 
της σχετικά με την εκτέλεσή τους.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Οι  υπηρεσίες συντήρησης εκτελέσθησαν στο σύνολο τους και έχει παρέλθει η καταληκτική 
ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην παρούσα Διακήρυξη. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  

 

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο θα καταβάλλεται τμηματικά, μετά το πέρας των ετήσιων 
συντηρήσεων και μετά από το πέρας των τριμηνιαίων προληπτικών συντηρήσεων στο σύνολο 
των Υποσταθμών Μέσης Τάσης και σε όλα τα νησιά. Η παραλαβή και η βεβαίωση της καλής 
εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης  και όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου 
θα  γίνεται  από τις αντίστοιχες  Επιτροπές Παραλαβής ειδών και εκτέλεσης εργασιών της 
Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, της 
Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου και της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για τις αντίστοιχες 
εργασίες που γίνονται σε κάθε μονάδα, μετά τη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου και 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης και συμμόρφωσης από τις αρμόδιες κατά τόπους Τεχνικές  
Υπηρεσίες.
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Μετά την παραλαβή των συμβατικών υπηρεσιών, που περιγράφονται παραπάνω για ετήσιες 
και για τριμηνιαίες συντηρήσεις, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης και το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και σύμφωνα με το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  του αναδόχου 
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
γ) Πρωτόκολλο της εκάστοτε Επιτροπής Παραλαβής ειδών και εκτέλεσης εργασιών της κάθε 
Πανεπιστημιακής Μονάδας, στην οποία εκτελέστηκαν συμβατικές εργασίες συντήρησης . 

Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
Σάμου, κτίριο Ηγεμονείο, Καρλόβασι Σάμου (όνομα Κοτζαμάνη Γεωργία, τηλ.22730 82062) 
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στις  τέσσερεις (4) 
πανεπιστημιακές Μονάδες: Μυτιλήνης ( με 3 Υποσταθμοί ΜΤ), Χίου (με 2 Υποσταθμοί ΜΤ) 
Σάμου (με 1 Υποσταθμό ΜΤ) και Ρόδου (με 2 Υποσταθμοί ΜΤ) σε κτίρια του Παν. Αιγαίου, όπου 
είναι εγκατεστημένοι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
ορίζονται αναλυτικά στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 
Η βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης  και όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου θα  γίνεται  από τις αντίστοιχες  Επιτροπές Παραλαβής ειδών και 
εκτέλεσης εργασιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, της Πανεπιστημιακής Μονάδας 
Χίου, της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου και της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για τις 
αντίστοιχες εργασίες που γίνονται σε κάθε μονάδα, μετά τη διενέργεια του απαιτούμενου 
ελέγχου και βεβαίωση καλής εκτέλεσης και συμμόρφωσης από τις αρμόδιες κατά τόπους 
Τεχνικές  Υπηρεσίες.
Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  και τους όρους 
αντικατάστασης αυτών, ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 216 έως 220 Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα 
δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  
Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του συμβατικού τιμήματος της 
υπογραφείσας σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, 
μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο 
ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των 
εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα. Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει 
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας αναφορικά με τη εξέλιξη της σύμβασης 
εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της τελευταίας. Ειδικότερα δε εάν λόγω έκπτωσης του 
αναδόχου, λύσης της σύμβασης, επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω άλλων 
συναφών περιστάσεων που προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και στη σύμβαση, ο 
ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας. 
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ΑΡΘΡΟ 29ο:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις 
ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: (1) Γενική ή μερική απεργία, που 
συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, (2) Γενική ή μερική 
πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου, (3) Πλημμύρα (4) Σεισμός, (5) Πόλεμος.  Ο ανάδοχος, 
επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας 
είκοσι  (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως 
του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας 
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 
του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην 
περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, 
β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της υπηρεσίας,  
Στην περίπτωση  αυτή η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωση του η οποία δεν μπορεί να είναι  μικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει χωρίς ο 
ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, ολική ή μερική κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης.  
Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την 
παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου 
έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρ. 203 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 ΑΡΘΡΟ 33ο:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα  Ελληνικά 
Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 
Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 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. 
Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη, αυτή θα ρυθμίζεται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 ΜΕΡΟΣ Β΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

[ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των 
Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

(CPV : 50532400-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού 
ρεύματος)

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας αφορούν στην «Παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου». To Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις σε 
6 νησιά του Αιγαίου Πελάγους: Λέσβος (Μυτιλήνη), Χίος, Σάμος (Καρλόβασι) Ρόδος, 
Λήμνος και Σύρος. Κάποια κτίρια, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους, 
ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο Μέσης Τάσης της ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
τα κτίρια αυτά να έχουν υποσταθμούς Μέσης Τάσης. Αντικείμενο της παρούσας είναι η 
προληπτική συντήρηση των υποσταθμών Μέσης Τάσης, η άμεση επέμβαση 
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εξειδικευμένων συνεργείων για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση βλαβών σε αυτούς 
και η διενέργεια χειρισμών για οποιοδήποτε λόγο στους υποσταθμούς από τον ανάδοχο. 
Με την παρούσα προβλέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών διάρκειας δύο 
ημερολογιακών (2) ετών κατά την οποία ο ανάδοχος θα έχει πλήρη ευθύνη για την καλή 
και ασφαλή λειτουργία των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Α.1 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει οκτώ (8) υποσταθμούς Μέσης Τάσης σε τέσσερα 

(4) Πανεπιστημιακές Μονάδες : Μυτιλήνη (3), Χίος (2) Σάμος(1) και Ρόδος (2). 
Αναλυτικά οι οκτώ υποσταθμοί Μέσης Τάσης που υποστηρίζουν τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν όπως παρακάτω:
α/α Θέση Κτίριο Ονομαστική 

Ισχύς Μ/Σ
Τάση 

Π.Μ.Τ
Αριθμός 

Κυψελών 
Μέσης Τάσης

1. Μυτιλήνη Ξενία Α΄ 630 kVA 20 KV 2
2. Μυτιλήνη ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2X1.000 

kVA
20 KV 4

3. Μυτιλήνη Φοιτητικές 
Κατοικίες 
Μυτιλήνης

  630 kVA 20 KV 3

4. Χίος ΜΙΧΑΛΕΙΟ 630 kVA 20 KV 3
5. Χίος Φοιτητικές 

Κατοικίες Χίου
630 kVA 20 KV 2

6. Σάμος Φοιτητικές 
Κατοικίες

1.000 kVA 15 KV 3

7. Ρόδος 7ης Μαρτίου 630 kVA 20 KV 2
8. Ρόδος ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ 500 kVA 20 KV 3

Οι χειρισμοί και οι επεμβάσεις σε υποσταθμούς Μέσης Τάσης φέρουν αρκετούς 
κινδύνους και επιβάλλεται να γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία τα οποία έχουν 
τεχνογνωσία, εξοπλισμό και κατάλληλη άδεια εισόδου - επεμβάσεων σε υποσταθμούς 
Μέσης Τάσης. Επεμβάσεις στους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης απαιτούνται, είτε 
προκειμένου να γίνει προληπτική συντήρηση αυτών, είτε προκειμένου να 
αποκατασταθούν βλάβες σε αυτούς, είτε προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες εντός 
αυτών (συντήρηση – επισκευή πυρασφάλειας, κλιματισμού κ.ο.κ.).
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί την κάλυψη των προαναφερθέντων αναγκών για 
δύο (2) ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Δηλαδή :

 Προληπτική Συντήρηση, η οποία συνίσταται αφενός μεν σε τριμηνιαίες 
επισκέψεις και μακροσκοπικούς ελέγχους, αφετέρου δε σε ετήσιες προληπτικές 
εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και ελέγχου των υποσταθμών Μέσης Τάσης

 Άμεση επέμβαση εξειδικευμένου συνεργείου στον Υποσταθμό Μέσης Τάσης 
κατόπιν ειδοποίησης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν κατά το δυνατό οι βλάβες ή να διερευνηθούν τα αίτια και να 
δρομολογηθούν το γρηγορότερο δυνατό οι αποκαταστάσεις αυτών. 
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Επισημαίνεται ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνεται η εργασία 
και τα μικροϋλικά όχι όμως και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την 
αποκατάσταση (Μετασχηματιστής Ισχύος, Διακόπτης Ισχύος, Διακόπτης Μέσης 
Τάσης κ.ο.κ.)

 Χειρισμοί διακοπής – επαναφοράς της παροχής Μέσης Τάσης από το δίκτυο στο 
κτίριο για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (επισκευές, 
συντηρήσεις υποστηρικτικού εξοπλισμού πυρασφάλειας κ.ο.κ.)

 Προμήθεια μεταφορά και παράδοση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενός πλήρους σετ 
εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) ανά Υποσταθμό Μέσης Τάσης. 
Η παράδοση θα γίνει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης στα επιτόπου Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών.

 Αρχική επιθεώρηση – έλεγχος σε όλους τους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης και 
αναγραφή παρατηρήσεων για την ασφάλεια αυτών. Επεμβάσεις μικρής κλίμακας 
όπως επί τόπου ισοδυναμικές συνδέσεις μεταλλικών μερών, μονωτικό δάπεδο, 
πινακίδες ασφαλείας κ.α.  θα εκτελεστούν με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου.

 Ευθύνη καλής και ασφαλούς λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης

 Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου για ένα (1) επιπλέον έτος από το πέρας της σύμβασης.

 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Στις κάτωθι παραγράφους αναλύεται το φυσικό αντικείμενο και οι υποχρεώσεις του 
αναδόχου που προβλέπονται από την παρούσα. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη 
καλής και ασφαλούς λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης για δύο ημερολογιακά 
έτη από την υπογραφή της σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Καθ’ όλη την 
διάρκεια της σύμβασης, πέραν των προγραμματισμένων περιοδικών ελέγχων και 
ετήσιων προληπτικών συντηρήσεων (όπως περιγράφονται παρακάτω), ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελεί άνευ αξίωσης περεταίρω αμοιβής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
πάσης φύσεως εργασία (με τα απαιτούμενα μικροϋλικά) στους Υποσταθμούς Μέσης 
Τάσης, είτε στα πλαίσια αποκατάστασης κάποιας βλάβης, είτε κατόπιν ειδοποίησης του 
από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Αναλυτικά το φυσικό αντικείμενο περιγράφεται στις 
παρακάτω παραγράφους.

Β.1. Προληπτική συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης
Η προληπτική συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης θα γίνεται υπό την επίβλεψη 
των Περιφερειακών Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών όπου βρίσκονται. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η εργασία συντήρησης όπως περιγράφεται παρακάτω, με μέσα, 
εξοπλισμό και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά του αναδόχου για την παράδοση 
των υποσταθμών σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Η προληπτική συντήρηση στους 
Υποσταθμούς Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνίσταται αφενός μεν στον 
περιοδικό τριμηνιαίο έλεγχο αφετέρου δε στην ετήσια προληπτική συντήρηση αυτών.

Β.1.1. Περιοδικός Τριμηνιαίος Έλεγχος Υποσταθμών Μέσης Τάσης
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Ο εν λόγω έλεγχος θα εκτελείται μία φορά κάθε τρίμηνο, εντός του 1ου μήνα του 
τρέχοντος τριμήνου σε κάθε Υποσταθμό Μέσης Τάσης κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης 
του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Κατά το τρίμηνο 
εκτέλεσης της Ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης του Υποσταθμού δεν θα εκτελείται 
ο περιοδικός Τριμηνιαίος Έλεγχος των Υποσταθμών. Κατά τον τριμηνιαίο περιοδικό 
έλεγχο, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί επιθεωρήσεις σε κάθε υποσταθμό 
Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (όπως αυτοί αναγράφονται στον Πίνακα 
του κεφαλαίου Α), κατά τις οποίες θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να εκτελούνται τα 
παρακάτω: 

1. Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού του Υποσταθμού (Πεδία Μέσης Τάσης, 
Μετασχηματιστής, Πεδία Χαμηλής Τάσης)

2. Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού του Υποσταθμού
3. Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
4. Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών
5. Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας
6. Έλεγχος λειτουργίας πεδίου Πυκνωτών
7. Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων
8. Ακουστικός έλεγχος
9. Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει 
υπογεγραμμένο checklist (σύμφωνα με το πρότυπο Checklist No2) για κάθε ένα εκ 
των υποσταθμών Μέσης Τάσης συνοδευόμενο με τυχόν παρατηρήσεις ή 
προβλήματα τα οποία ενδεχομένως παρουσιαστούν. Προβλήματα που θα 
διαγνωστούν και είναι εφικτό, θα αποκαθίστανται άμεσα. Σε διαφορετική 
περίπτωση γίνεται προγραμματισμός αποκατάστασης αυτών το ταχύτερο δυνατό.
Ο πρώτος Περιοδικός Τριμηνιαίος Έλεγχος σε κάθε Υποσταθμό Μέσης Τάσης πρέπει 
να εκτελεστεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος πρέπει να προβεί σε εκτεταμένο 
μακροσκοπικό έλεγχο, σε κάθε υποσταθμό προκειμένου να εντοπιστούν – 
αποκατασταθούν επιμέρους ελλείψεις και να εκτελεστούν απαιτούμενες για λόγους 
ασφαλείας παρεμβάσεις. Επεμβάσεις μικρής κλίμακας όπως ισοδυναμικές 
συνδέσεις – γειώσεις μεταλλικών αντικειμένων εντός των υποσταθμών, 
συμπλήρωση ή τοποθέτηση μονωτικού δαπέδου (όπου αυτό δεν υπάρχει), και 
σήμανση με πινακίδες ασφαλείας, θα εκτελεστούν με ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου, άνευ αξίωσης για επιπλέον αποζημίωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Β.1.2. Ετήσια προληπτική συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης
Η ετήσια προληπτική συντήρηση στους υποσταθμούς Μέσης Τάσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου θα εκτελείται κατόπιν συνεννόησης με τα Περιφερειακά 
Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Η ετήσια προληπτική συντήρηση κάθε Υποσταθμού Μέσης Τάσης θα περιλαμβάνει 
κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:
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α) Γενικές Συντηρήσεις
1. Οπτικός Έλεγχος κύριου εξοπλισμού του Υ/Σ
2. Ακουστικός έλεγχος
3. Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού
4. Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
5. Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών
6. Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας
7. Έλεγχος πεδίου Πυκνωτών
8. Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης, σήμανσης, 

προστατευτικών μέσων
9. Καθαρισμός πυρανιχνευτών, και ακροφυσίων πυρόσβεσης
10. Μετρήσεις γειώσεων Υ/Σ

β) Συντήρηση Κυψελών Μέσης Τάσης 20KV
 1. Γενικός οπτικός έλεγχος και καθαρισμός του χώρου των κυψελών Μέσης 

Τάσης
 2. Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μέσης τάσης
 3. Έλεγχος καλής λειτουργίας των αυτόματων διακοπτών Μέσης Τάσης
 4. Έλεγχος καλής λειτουργίας των αποζευκτών Μέσης Τάσης
 5. Καθαρισμός και κατάλληλη λίπανση των κοχλιών που μετακινούν τους 

κινητούς διακόπτες
 6. Έλεγχος λειτουργίας μηχανικών μερών (χειριστήρια διακοπτών).
 7. Έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας
 8. Έλεγχος των μηχανικών και ηλεκτρικών μανδαλώσεων
 9. Έλεγχος και αποκατάσταση σωστής σύνδεσης των ζυγών
 10. Έλεγχος και καθαρισμός των ακροδεκτών Μέσης Τάσης
 11. Έλεγχος χωρητικών καταμεριστών τάσης
 12. Έλεγχος καλού εξαερισμού των χώρων Μέσης Τάσης
 13. Έλεγχος μέτρων προστασίας και ασφαλείας των χώρων Μέσης Τάσης
 14. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
 15. Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών
 16. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
17. Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μέσης Τάσης με Megger 5 KV
18. Έλεγχος ακροκιβωτίων
19. Έλεγχος φυσιγγίων Μέσης Τάσης προκειμένου για Ασφαλειοαποζεύκτη  
20. Έλεγχος και μέτρηση της αντίστασης διάβασης των πόλων του Αυτόματου 

Διακόπτη
21. Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μέσης Τάσης
22. Έλεγχος γειώσεων πίνακα
23. Έλεγχος λειτουργικότητας διακόπτη Μέσης Τάσης
24. Γενικός Καθαρισμός του πίνακα Μέσης τάσης
25. Έλεγχος του μηχανισμού θέσεως εκτός του ασφαλειοαποζεύκτη από την 

τήξη ασφάλειας

γ) Συντήρηση Μετασχηματιστών Ισχύος (ξηρού τύπου)
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1. Απορροφητικός καθαρισμός των χώρων των Μετασχηματιστών και των 
καταπακτών αερισμού κάτω από αυτούς.

2. Γενικός οπτικός έλεγχος και καθαρισμός των Μετασχηματιστών 
3. Έλεγχος ρητίνης και μαγνητικού πυρήνα των Μετασχηματιστών
4. Έλεγχος μονώσεων.
5. Έλεγχος κοχλιών (Συσφίξεις)
6. Έλεγχος θερμοκρασίας και έλεγχος τοπικής υπερθέρμανσης 
7. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μετασχηματιστή
8. Έλεγχος και καθαρισμός των ηλεκτρικών συνδέσεων (ουδετερογείωση, 

ακροκιβώτια Μέσης Τάσης, ακροδέκτες Χαμηλής Τάσης, καλώδια Μέσης 
Τάσης και Χαμηλής Τάσης).

9. Μέτρηση μονώσεων μετασχηματιστή (πηνία Μέσης Τάσης και χαμηλής 
Τάσης, ως προς γη και μεταξύ τους)

10. Έλεγχος των κυκλωμάτων προστασίας και των κυκλωμάτων ελέγχου
11. Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μετασχηματιστή και μεταλλικών 

μερών
12. Έλεγχος εξαερισμού των χώρων των μετασχηματιστών
13. Έλεγχος μέτρων προστασίας και ασφαλείας των χώρων των 

μετασχηματιστών
14. Μέτρηση του λόγου πρωτεύοντος-δευτερεύοντος Μετασχηματιστή
15. Μέτρηση της αντίστασης των τυλιγμάτων πρωτεύοντος-δευτερεύοντος

δ) Συντήρηση Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης
1. Έλεγχος κανονικής λειτουργίας του Γενικού Διακόπτη Χαμηλής Τάσης και 

των επί μέρους Διακοπτών Ισχύος.
2. Έλεγχος συσφίξεων διακοπτών, ακροδεκτών καλωδίων του Γενικού 

Διακόπτη Χαμηλής Τάσης και των Γενικών Διακοπτών υποπινάκων
3. Έλεγχος μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ
4. Έλεγχος σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
5. Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
6. Έλεγχος και μέτρηση της χωρητικότητας των πυκνωτών
7. Έλεγχος ορθής λειτουργίας του οργάνου ρύθμισης του συντελεστή ισχύος 

(συνφ)

Κατόπιν ολοκλήρωσης των ανωτέρω ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέτει 
υπογεγραμμένο checklist (σύμφωνα με το πρότυπο Checklist No1) για κάθε έναν εκ 
των υποσταθμών Μέσης Τάσης, συνοδευόμενο από Τεχνική Έκθεση υπογεγραμμένη 
από τον Ανάδοχο, η οποία θα περιλαμβάνει τα φύλλα μετρήσεων, τυχόν 
παρατηρήσεις ή προβλήματα τα οποία ενδεχομένως παρουσιαστούν και ότι 
περεταίρω κρίνεται απαραίτητο από τον Ανάδοχο.

Β.2. Επισκευή Βλαβών
Ο ανάδοχος θα φέρει ευθύνη για την ορθή λειτουργία των Υποσταθμών Μέσης Τάσης. Σε 
περίπτωση διάγνωσης βλάβης ή δυσλειτουργίας εξειδικευμένο προσωπικό του 
αναδόχου υποχρεούται να σπεύσει άμεσα, εντός 2 ωρών από την ειδοποίησή του από το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας π.χ. τηλέφωνο, φαξ, email 
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κ.ο.κ) επί τόπου προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και την κατά το δυνατό 
αποκατάσταση της βλάβης. Εάν δεν είναι δυνατή η άμεση αποκατάσταση της βλάβης 
γίνεται διάγνωση και κατατίθεται έκθεση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ταχύτερο 
δυνατό, στην οποία αφενός μεν περιγράφεται η κατάσταση, αφετέρου δε γίνεται 
εκτίμηση για τον χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης της. Στην περίπτωση κατά την οποία 
απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτήματος υψηλής αξίας (διακόπτης ισχύος 
μέσης ή χαμηλής τάσης, μετασχηματιστής ισχύος,  ηλεκτρονόμος, διάταξη προστασίας 
Μετασχηματιστή, Πίνακας αντιστάθμισης, συστοιχία πυκνωτών, Πεδίο Μέσης τάσης 
κ.ο.κ.) αυτή θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ο 
προμηθευτής θα εγκαταστήσει το εξάρτημα, καταθέτοντας την απαιτούμενη εγγύηση, 
πάντα υπό την εποπτεία του αναδόχου της παρούσας. Στην περίπτωση κατά την οποία 
απαιτούνται παρεμβάσεις με κόστος υλικού χαμηλής αξίας (καλώδια, γέφυρες, 
ακροκιβώτια μέσης τάσης, ακροδέκτες, θερμοστοιχεία κ.ο.κ), αυτές εκτελούνται εξ 
ολοκλήρου από τον ανάδοχο με δική του  δαπάνη (υλικά και εργασία) άνευ αξίωσης 
περεταίρω αποζημίωσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στην ιδιαίτερη περίπτωση κατά 
την οποία διαγνωστεί πρόβλημα στην λειτουργία κάποιου εκ των Μετασχηματιστών 
Ισχύος, ο ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των εργασιών αποσύνδεσης του και 
επανασύνδεσης του εφεδρικού Μετασχηματιστή ισχύος που διαθέτει το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου. Οι εργασίες μεταφοράς βαρύνουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Κατά την εκτέλεση εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης ο ανάδοχος υποχρεούται, 
πέραν των εργασιών, να εκτελεί, άνευ αξίωσης για περεταίρω αποζημίωση όλους τους 
απαραίτητους χειρισμούς για την σύνδεση και αποσύνδεσης με το δίκτυο Μέσης Τάσης 
της ΔΕΔΔΗΕ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η δαπάνη για την «Επισκευή Βλαβών» στους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης 
δεν κοστολογείται χωριστά. Ο Ανάδοχος καλείται, κατά την υποβολή της προσφοράς του, 
να ανάγει την εν λόγω δαπάνη στον «Περιοδικό Τριμηνιαίο Έλεγχο των  Υποσταθμών 
Μέσης Τάσης».

Β.3.  Χειρισμοί στους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στους 
χειρισμούς διακοπής – επαναφοράς της παροχής Μέσης Τάσης από το δίκτυο της 
ΔΕΔΔΗΕ, στο κτίριο που ηλεκτροδοτεί, για οποιοδήποτε λόγο απαιτείται από το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πιθανοί λόγοι είναι, η αποκατάσταση βλαβών, οι 
προγραμματισμένες συντηρήσεις κλιματισμού, πυρασφάλειας και οποιουδήποτε λοιπού 
υποστηρικτικού εξοπλισμού κ.ο.κ. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκρίνεται και να προβαίνει στους ανωτέρω 
χειρισμούς, κατόπιν ειδοποίησης με οποιοδήποτε μέσο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
εντός δύο (2) ωρών σε περίπτωση βλάβης και κατόπιν συνεννόησης με το εκάστοτε 
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στις περιπτώσεις προγραμματισμένων 
εργασιών συντήρησης. Στην τελευταία περίπτωση (προγραμματισμένες εργασίες) το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου υποχρεούται να ειδοποιεί τον Ανάδοχο κατ΄ ελάχιστον μία 
εβδομάδα πριν από τις προγραμματισμένες εργασίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η δαπάνη για τους «Χειρισμούς στους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης για τις 
ανάγκες του Πανεπιστημίου» δεν κοστολογείται χωριστά. Ο Ανάδοχος καλείται, κατά την 
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υποβολή της προσφοράς του, να ανάγει την εν λόγω δαπάνη στον «Περιοδικό Τριμηνιαίο 
Έλεγχο των  Υποσταθμών Μέσης Τάσης».

Β.4. Προμήθεια μεταφορά και παράδοση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν ή ταυτόχρονα με την αρχική  επιθεώρηση – 
έλεγχο των Υποσταθμών Μέσης Τάσης να προβεί στην προμήθεια μεταφορά και 
παράδοση Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στα Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα (1) σετ Μ.Α.Π ανά υποσταθμό (εκτός αυτού στη Σάμο 
όπου υφίσταται ήδη), το οποίο θα εγκαθίσταται σε επίτοιχο σταντ, πλησίον ή εντός του 
Υποσταθμού κατόπιν υπόδειξης του αναδόχου. Πρόκειται για επτά (7) σετ Μ.Α.Π. , 
έκαστο των οποίων θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:

1. Σταντ κατάλληλων διαστάσεων για επίτοιχη στήριξη το οποίο θα φέρει (κατά το 
δυνατό) τον παρακάτω εξοπλισμό,

2. Ακόντιο διάσωσης κατάλληλο για υποσταθμούς μέσης τάσης,
3. Γάντια κατάλληλα για χειρισμούς σε υποσταθμούς μέσης τάσης 26.500V, κλάση 3,
4. Γάντια κατάλληλα για χειρισμούς σε πεδία χαμηλής τάσης 1000V, κλάση 0,
5. Ζευγάρι μονωτικά παπούτσια κατάλληλα για χρήση σε υποσταθμούς μέσης 

τάσης,
6. Πόσιμο διάλυμα αλάτων,
7. Κόφτης μετάλλων – συρμάτων – καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης,
8. Παρέμβυσμα τεχνικής αναπνοής,
9. Δοκιμαστικό Μέσης Τάσης Οπτικό 5 – 30kV

Όλος ο ανωτέρω εξοπλισμός θα φέρει τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας και 
κατ΄ ελάχιστον πιστοποιητικά CE.

Γ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε διαγωνιζόμενο είναι να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τον 
κάτωθι διακριβωμένο εξοπλισμό για την είσοδό και εκτέλεση εργασιών εντός των 
Υποσταθμών Μέσης Τάσης:

1. Όργανο  megger 10kV 
2. Όργανο μέτρησης γειώσεων
3. Όργανο μέτρησης λόγου μετασχηματιστών
4. Όργανο μέτρησης πολύ μικρών αντιστάσεων «DUCTER»
5. Όργανο μέτρησης της αντίστασης των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών ισχύος
6. Ηλεκτρονική – ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα – πολύμετρο
7. Θερμογραφική κάμερα
8. Όργανο ελέγχου ηλεκτρονόμων προστασίας
9. Δοκιμαστικό Μέσης Τάσης οπτικό

Τα ανωτέρω όργανα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι διακριβωμένα από 
ανεξάρτητο φορέα διακρίβωσης οργάνων. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται κατά την 
κατάθεση της προσφοράς του, να καταθέσει κατάλογο με τον διακριβωμένο εξοπλισμό 

18PROC003446377 2018-07-18



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σελίδα 30 από 63 

που διαθέτει συνοδευόμενο από τα πιστοποιητικά διακρίβωσης για κάθε ένα όργανο. Η 
ημερομηνία διακρίβωσης δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη από ένα ημερολογιακό 
έτος πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός και αν αναφέρεται 
διαφορετικά στο πιστοποιητικό του φορέα διακρίβωσης.

Δ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Προκειμένου ο διαγωνιζόμενος να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 
παρούσας, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτει κατ΄ ελάχιστον την παρακάτω 
στελέχωση (με δικαίωμα εισόδου, χειρισμών και εργασιών σε υποσταθμούς μέσης 
τάσης) σε μόνιμο προσωπικό :

1. Έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ) με άδεια Εγκαταστάτη 
Ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας, Α’ Ειδικότητας (σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013)

2. Δύο (2) Τεχνίτες Ηλεκτρολόγους Α’ Ειδικότητας – Βεβαίωση Αναγγελίας σύμφωνα 
με το Π.Δ. 108/2013

Πέραν της ανωτέρω μόνιμης στελέχωσης και προκειμένου ο διαγωνιζόμενος, στη 
περίπτωση που επιλεχθεί ως ανάδοχος, να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
της παρούσας, απαιτείται επιπλέον να διαθέτει σε κάθε νησί όπου υπάρχει Υποσταθμός 
Μέσης Τάσης (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Ρόδος) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τουλάχιστον 
έναν (1) Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ ή ΤΕ) με άδεια Εγκαταστάτη 
Ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας, Α΄ Ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013. Το 
προαναφερθέν προσωπικό θα καλύπτει τις έκτακτες ανάγκες, θα πρέπει υποχρεωτικά να 
έχει έδρα και μόνιμη κατοικία το νησί που βρίσκεται ο υποσταθμός και θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις κλήσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 7 ημέρες την εβδομάδα 
24ώρες το εικοσιτετράωρο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Το προσωπικό αυτό είτε 
θα εργάζεται μόνιμα στην τεχνική εταιρεία του διαγωνιζόμενου, είτε θα ανήκει σε 
συνεργαζόμενο με τον διαγωνιζόμενο συνεργείο, είτε θα συνεργάζεται άμεσα με τον 
διαγωνιζόμενο (μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού κ.ο.κ.). Κατά την φάση του διαγωνισμού 
απαιτείται μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση περί διάθεσης προσωπικού όπως αναγράφεται 
ανωτέρω. Προαπαίτηση για την υπογραφή της σύμβασης είναι, ο ανάδοχος να 
καταθέσει κατάλογο με τα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης της έδρας), 
τις Επαγγελματικές Άδειες ή Βεβαιώσεις αναγγελίας (σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013) και 
τα ιδιωτικά συμφωνητικά συνεργασίας (μόνο στην περίπτωση ανάθεσης σε εξωτερικά 
συνεργεία ή άτομα) του εξειδικευμένου προσωπικού, που θα διαθέτει για τις ανάγκες 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα προαναφερθέντα νησιά. Σε περίπτωση μη κατάθεσης 
των ανωτέρω προσυμβατικά, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Πριν από την κατάθεση της προσφοράς τους, οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα 
να επικοινωνήσουν με τα Περιφερειακά Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στις τέσσερεις Παν. Μονάδες (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος Ρόδος), 
προκειμένου να ενημερωθούν και να επισκεφθούν (εάν επιθυμούν) τους χώρους και τις 
εγκαταστάσεις των Υποσταθμών Μέσης Τάσης.
Όπως προαναφέρθηκε ο ανάδοχος φέρει ευθύνη για την καλή και ασφαλή λειτουργία 
των Υποσταθμών Μέσης Τάσης όπως αυτοί αναφέρονται στο Α. Κεφάλαιο της παρούσας. 
Επίσης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια του προσωπικού 
του, του προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οποιουδήποτε τρίτου κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης εργασιών (οποιασδήποτε φύσης) στους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης. 
Ως εκ τούτου υποχρεούται να λαμβάνει τα απαιτούμενα, από τους ισχύοντες 
κανονισμούς, μέτρα ασφαλείας, να παρέχει τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό ατομικής 
προστασίας στους εργαζόμενους του και σε ένα υπάλληλο του Περιφερειακού Τμήματος 
Τεχνικών Υπηρεσιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Η παρουσία ατόμων 
χωρίς μέσα ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση εργασιών στους υποσταθμούς 
απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. Για όλα τα παραπάνω ο ανάδοχος καθίσταται 
μονομερώς υπεύθυνος. Υπεύθυνος είναι επίσης για τις ζημιές που πιθανόν να 
προκαλέσουν τα συνεργεία του κατά την εκτέλεση των εργασιών σε δίκτυα – υποδομές 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τις οποίες υποχρεούται να αποκαταστήσει άνευ 
αποζημίωσης. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του έργου ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πετάξει όλα τα μπάζα και τα σκουπίδια που 
δημιούργησαν τα συνεργεία του. 
Ο ανάδοχος πέραν των υποχρεώσεων του για την διενέργεια περιοδικών ελέγχων και 
ετήσιων προληπτικών συντηρήσεων στους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης, υποχρεούται να 
ανταποκρίνεται όταν καλείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε έκτακτες ή μη 
περιπτώσεις. Η ειδοποίηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να γίνεται με 
οποιοδήποτε μέσο: Τηλεφωνικά, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email), Fax, ταχυδρομείο 
κ.ο.κ. Προκειμένου να υπάρχει άμεση δυνατότητα επικοινωνίας, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να καταθέσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου εντός 10 ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν, στα οποία θα 
συμπεριλαμβάνονται αφενός μεν τα στοιχεία με την έδρα της εταιρείας, αφετέρου δε 
στοιχεία του εξειδικευμένου προσωπικού που θα βρίσκεται σε επιφυλακή σε κάθε ένα 
από τα νησιά που βρίσκεται Υποσταθμός Μέσης Τάσης (Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, Ρόδος). 
Στα ανωτέρω στοιχεία θα συμπεριλαμβάνεται τηλεφωνική γραμμή 24ώρης 
ανταπόκρισης, αφενός μεν της εταιρείας αφετέρου, δε του εξειδικευμένου προσωπικού 
που εδρεύει στα τέσσερα (4) νησιά.
Οι μέγιστοι χρόνοι ανταπόκρισης του Αναδόχου έχουν ως εξής :
 Σε περίπτωση βλάβης σε Υποσταθμό Μέσης Τάσης το εξειδικευμένο προσωπικό του 

αναδόχου, υποχρεούται να βρίσκεται επί τόπου εντός 2 ωρών από την ειδοποίησή 
του, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η κατ΄ ελάχιστον υποχρέωση του αναδόχου στα 
πλαίσια της άμεσης επί τόπου επίσκεψης είναι η αρχική διάγνωση της βλάβης ή 
αποκατάσταση αυτής. 
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 Σε περίπτωση ειδοποίησης για χειρισμούς σύζευξης – αποσύζευξης για 
αποκατάσταση βλάβης η οποία σχετίζεται έμμεσα με τον υποσταθμό Μέσης Τάσης 
(κλιματισμός, πυρασφάλεια κ.α.), ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 
δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση του από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

 Σε περίπτωση ειδοποίησης για χειρισμούς σύζευξης – αποσύζευξης για 
προγραμματισμένες εργασίες που σχετίζονται έμμεσα με τον Υποσταθμό Μέσης 
Τάσης (συντήρηση κλιματισμού, πυρασφάλειας κ.α.), ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ανταποκριθεί κατόπιν συνεννόησης με το Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 
Στην εν λόγω περίπτωση το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υποχρεούται να ειδοποιεί τον 
ανάδοχο κατ΄ ελάχιστον μία εβδομάδα πριν τις προγραμματισμένες εργασίες, και ο 
ανάδοχος επιβάλλεται να ανταποκριθεί.

Μετά την λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης εγγύηση καλής λειτουργίας για κάθε έναν από 
τους Υποσταθμούς Μέσης Τάσης, διάρκειας κατ΄ ελάχιστον ενός έτους.
Όλα τα ανωτέρω στο παρόν αλλά και στα προηγούμενα κεφάλαια συμπεριλαμβάνονται 
στην τιμή προσφοράς του αναδόχου. Ο ανάδοχος για όλα τα ανωτέρω δεν δικαιούται να 
ζητήσει επιπλέον αποζημίωση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Για τον λόγο αυτό 
προτείνεται και δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν 
τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να ζητήσουν οποιαδήποτε 
πληροφορία απαιτείται για την ορθή σύνταξη της προσφοράς τους.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά τρίμηνο, στο αντικείμενο το οποίο παρέχει τις 
υπηρεσίες του κατά το χρονικό διάστημα αυτό. Κατά την πληρωμή του θα 
συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των τριμηνιαίων περιοδικών ελέγχων και των ετήσιων 
προληπτικών συντηρήσεων που θα έχει διενεργήσει κατά το περασμένο  τρίμηνο. 
Ιδιαίτερα για το πρώτο τρίμηνο στο ποσό πληρωμής θα προστεθεί η δαπάνη για την 
προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει και 
εγκαταστήσει πλησίον των Υποσταθμών Μέσης Τάσης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η 
ολοκλήρωση των εργασιών του τριμήνου ανά νησί θα πιστοποιείται κατόπιν κατάθεσης 
των checklists (Παράρτημα Β’) και των μετρήσεων (όπου απαιτούνται) από τον ανάδοχο 
και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα περιφερειακά Τμήματα 
Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε από την Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την 
«Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών 
Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

Οι Υπηρεσίες όπως προβλέπονται παραπάνω θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’ / 08-08-2016) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
υπό την εποπτεία  της Κεντρικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
και των Περιφερειακών Τεχνικών Υπηρεσιών σε κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ / ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών 
Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

Α/Α Περιγραφή
Κατασκευαστής 

/ Τύπος

Serial 

Number

Ημερομηνία 

Διακρίβωσης

1. Όργανο Megger 10kV

2. Όργανο Μέτρησης Γειώσεων

3. Όργανο Μέτρησης Λόγου 
Μετασχηματιστών

4.
Όργανο μέτρησης πολύ μικρών 
αντιστάσεων «DUCTER»

5.
Όργανο μέτρησης της αντίστασης των 
τυλιγμάτων των μετασχηματιστών ισχύος

6.
Ηλεκτρονική – ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα - 
πολύμετρο

7. Θερμογραφική κάμερα

8.
Όργανο ελέγχου ηλεκτρονόμων 
προστασίας

9. Δοκιμαστικό Μέσης Τάσης οπτικό
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΚΡΙΒΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

Α/Α Περιγραφή
Κατασκευαστής 

/ Τύπος

Serial 

Number

Ημερομηνία 

Διακρίβωσης

Άλλο ………………………………………..

Άλλο ………………………………………..

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών 
Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Α/Α Περιγραφή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Παραπομπή

1. Σταντ Κατάλληλων διαστάσεων για 
επίτοιχη στήριξη NAI

2. Ακόντιο διάσωσης για Υποσταθμούς 
Μέσης Τάσης NAI

3. Γάντια για χειρισμούς σε υποσταθμούς 
μέσης τάσης 26.500V, κλάση 3, NAI

4. Γάντια για χειρισμούς σε πεδία χαμηλής 
τάσης 1000V, κλάση 0 NAI

5.
Ζευγάρι μονωτικά παπούτσια 
κατάλληλα για χρήση σε υποσταθμούς 
μέσης τάσης,

NAI

6. Πόσιμο διάλυμα αλάτων NAI

7. Κόφτης μετάλλων – συρμάτων – 
καλωδίων μέσης τάσης NAI

8. Παρέμβυσμα τεχνικής αναπνοής NAI

9. Δοκιμαστικό Μέσης Τάσης Οπτικό ΝΑΙ
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10. Ψηφιακή Αμπεροτσιμπίδα - Πολύμετρο ΝΑΙ

Άλλο …………………………………………

Άλλο …………………………………………

.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών 
Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

Α/Α Περιγραφή ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α/α 

Πιστοποιητικού

1.

Πιστοποιητικό ISO 9001 για την 
συντήρηση, επισκευή και έλεγχο  
Υποσταθμών Μέσης Τάσης και 
Πεδίων Χαμηλής Τάσης 

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό ISO 14001 για την 
συντήρηση, επισκευή και έλεγχο  
Υποσταθμών Μέσης Τάσης και 
Πεδίων Χαμηλής Τάσης 

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

CHECKLIST No1

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών 
Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
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ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Κτίριο : ………………..

Θέση : ………………..

Ονομαστική Ισχύς Μ/Σ : ………………………………kVA 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας ΕΛΕΓΧΟΣ

Α. Γενικές Συντηρήσεις
1. Οπτικός Έλεγχος κύριου εξοπλισμού του Υ/Σ

2. Ακουστικός έλεγχος

3. Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού

4. Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων

5. Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών

6. Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας

7. Έλεγχος πεδίου Πυκνωτών

8. Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, πυρανίχνευσης, σήμανσης, 
προστατευτικών μέσων

9. Καθαρισμός πυρανιχνευτών, και ακροφυσίων πυρόσβεσης

10. Μετρήσεις γειώσεων Υ/Σ

Β. Συντήρηση Κυψελών Μέσης Τάσης 20KV
1. Γενικός οπτικός έλεγχος και καθαρισμός του χώρου των κυψελών Μέσης 

Τάσης
2. Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μέσης τάσης

3. Έλεγχος καλής λειτουργίας των αυτόματων διακοπτών Μέσης Τάσης

4. Έλεγχος καλής λειτουργίας των αποζευκτών Μέσης Τάσης

5. Καθαρισμός και κατάλληλη λίπανση των κοχλιών που μετακινούν τους 
κινητούς διακόπτες

6. Έλεγχος λειτουργίας μηχανικών μερών (χειριστήρια διακοπτών).

7. Έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρονόμων δευτερογενούς προστασίας

8. Έλεγχος των μηχανικών και ηλεκτρικών μανδαλώσεων

9. Έλεγχος και αποκατάσταση σωστής σύνδεσης των ζυγών

10. Έλεγχος και καθαρισμός των ακροδεκτών Μέσης Τάσης

11. Έλεγχος χωρητικών καταμεριστών τάσης

12. Έλεγχος καλού εξαερισμού των χώρων Μέσης Τάσης

13. Έλεγχος μέτρων προστασίας και ασφαλείας των χώρων Μέσης Τάσης

14. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών

15. Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των μπουλονιών

16. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
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17. Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μέσης Τάσης με Megger 5 KV

18. Έλεγχος ακροκιβωτίων

19. Έλεγχος φυσιγγίων Μέσης Τάσης προκειμένου για Ασφαλειοαποζεύκτη  

20. Έλεγχος και μέτρηση της αντίστασης διάβασης των πόλων του Αυτόματου 
Διακόπτη

21. Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μέσης Τάσης

22. Έλεγχος γειώσεων πίνακα

23. Έλεγχος λειτουργικότητας διακόπτη Μέσης Τάσης

24. Γενικός Καθαρισμός του πίνακα Μέσης τάσης

25. Έλεγχος του μηχανισμού θέσεως εκτός του ασφαλειοαποζεύκτη από την τήξη 
ασφάλειας

Γ. Συντήρηση Μετασχηματιστών Ισχύος (ξηρού τύπου)
1. Απορροφητικός καθαρισμός των χώρων των Μετασχηματιστών και των 

καταπακτών αερισμού κάτω από αυτούς.
2. Γενικός οπτικός έλεγχος και καθαρισμός των Μετασχηματιστών 
3. Έλεγχος ρητίνης και μαγνητικού πυρήνα των Μετασχηματιστών
4. Έλεγχος μονώσεων.
5. Έλεγχος κοχλιών (Συσφίξεις)
6. Έλεγχος θερμοκρασίας και έλεγχος τοπικής υπερθέρμανσης 
7. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων του Μετασχηματιστή
8. Έλεγχος και καθαρισμός των ηλεκτρικών συνδέσεων (ουδετερογείωση, 

ακροκιβώτια Μέσης Τάσης, ακροδέκτες Χαμηλής Τάσης, καλώδια Μέσης 
Τάσης και Χαμηλής Τάσης).

9. Μέτρηση μονώσεων μετασχηματιστή (πηνία Μέσης Τάσης και χαμηλής 
Τάσης, ως προς γη και μεταξύ τους)

10.  Έλεγχος των κυκλωμάτων προστασίας και των κυκλωμάτων ελέγχου
11. Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόμβου Μετασχηματιστή και μεταλλικών 

μερών
12. Έλεγχος εξαερισμού των χώρων των μετασχηματιστών
13. Έλεγχος μέτρων προστασίας και ασφαλείας των χώρων των μετασχηματιστών
14. Μέτρηση του λόγου πρωτεύοντος-δευτερεύοντος Μετασχηματιστή
15. Μέτρηση της αντίστασης των τυλιγμάτων πρωτεύοντος-δευτερεύοντος
Δ. Συντήρηση Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης
1. Έλεγχος κανονικής λειτουργίας του Γενικού Διακόπτη Χαμηλής Τάσης και των 

επί μέρους Διακοπτών Ισχύος.
2. Έλεγχος συσφίξεων διακοπτών, ακροδεκτών καλωδίων του Γενικού Διακόπτη 

Χαμηλής Τάσης και των Γενικών διακοπτών υποπινάκων
3. Έλεγχος μεταγωγής ΔΕΗ – Η/Ζ
4. Έλεγχος σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
5. Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
6. Έλεγχος και μέτρηση της χωρητικότητας των πυκνωτών
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CHECKLIST No2

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών 
Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Κτίριο : ………………..

Θέση : ………………..

Ονομαστική Ισχύς Μ/Σ : ………………………………kVA 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας ΕΛΕΓΧΟΣ

1.
Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Υποσταθμού (Πεδία Μέσης Τάσης, 
Μετασχηματιστής, Πεδία Χαμηλής Τάσης)

2. Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού

3. Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων

4. Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών

5. Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας

6. Έλεγχος λειτουργίας πεδίου Πυκνωτών

7. Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων

8. Ακουστικός έλεγχος

9. Κατάσταση εξοπλισμού

Άλλο ………………………………………………………………………………….

Άλλο ………………………………………………………………………………….

7. Έλεγχος ορθής λειτουργίας του οργάνου ρύθμισης του συντελεστή ισχύος 
(συνφ)
Άλλο ………………………………………………………………………………….
Άλλο ………………………………………………………………………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς

i) Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από φάκελο 
τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος Τεχνικής προσφοράς θα περιέχει επί ποινή 
αποκλεισμού και κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:
o Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του διαγωνιζόμενου, όπου θα 

αναφέρεται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται πλήρως τους όρους τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του παρόντος διαγωνισμού. 

o Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του διαγωνιζόμενου, ότι 
1. διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό – διακριβωμένα όργανα όπως 

αυτά απαιτούνται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση , και ότι κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης θα φροντίζει με δική του ευθύνη να ανανεώνει τις 
διακριβώσεις του εξοπλισμού όποτε αυτό απαιτείται. Η δήλωση θα 
συνοδεύεται από κατάλογο των διακριβωμένων οργάνων και τα 
πιστοποιητικά διακρίβωσης για κάθε ένα εξ αυτών. 

2. διαθέτει εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό για εργασίες (σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας) σε υποσταθμούς Μέσης Τάσης. Η δήλωση θα 
συνοδεύεται από κατάλογο του εξειδικευμένου προσωπικού και τις 
Επαγγελματικές Άδειες & Βεβαιώσεις Αναγγελίας  σύμφωνα με το Π.Δ. 
108/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. εάν επιλεγεί ανάδοχος, θα διαθέτει σε κάθε νησί όπου υπάρχει 
Υποσταθμός Μέσης Τάσης (στις 4 πανεπιστημιακές μονάδες Μυτιλήνη, 
Χίος, Σάμος, Ρόδος) εξειδικευμένο προσωπικό (τουλάχιστον ένα άτομο ανά 
νησί) για εργασίες σε υποσταθμούς Μέσης Τάσης, 7 ημέρες την εβδομάδα 
24 ώρες το 24ωρο. Το προσωπικό αυτό θα καλύπτει έκτακτες ανάγκες, θα 
έχει έδρα στο νησί στο οποίο δηλώνεται και είτε θα εργάζεται μόνιμα στην 
τεχνική εταιρεία του διαγωνιζόμενου, είτε θα ανήκει σε συνεργαζόμενο με 
τον διαγωνιζόμενο συνεργείο, είτε θα συνεργάζεται άμεσα με τον 
διαγωνιζόμενο (μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού κ.ο.κ.). Κατά την φάση του 
διαγωνισμού απαιτείται μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση όπως περιγράφεται 
ανωτέρω. Προαπαίτηση για την υπογραφή της σύμβασης είναι, ο ανάδοχος 
να καταθέσει κατάλογο με τα στοιχεία, τις Επαγγελματικές Άδειες ή 
Βεβαιώσεις αναγγελίας (σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013) και τα ιδιωτικά 
συμφωνητικά συνεργασίας (μόνο στην περίπτωση ανάθεσης σε εξωτερικά 
συνεργεία ή άτομα) του εξειδικευμένου προσωπικού (σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας), που θα διαθέτει για τις ανάγκες του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στα προαναφερθέντα νησιά. Σε περίπτωση μη 
κατάθεσης των ανωτέρω προσυμβατικά, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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4. εάν επιλεγεί ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, θα παραδώσει στο 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, πριν από την συμπλήρωση τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, για κάθε 
υποσταθμό πλήρη εξοπλισμό μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) όπως 
αυτά αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση. Η παράδοση θα γίνει επί τόπου 
στο αρμόδιο, για τον κάθε υποσταθμό, Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών.

5. εάν επιλεγεί ανάδοχος θα επεμβαίνει άμεσα (εντός 2 ωρών) σε περίπτωση 
κλήσης του για βλάβη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (με οποιοδήποτε 
τρόπο εγγράφως, τηλεφωνικά μέσω email, κ.ο.κ) για την αντιμετώπιση ή 
εκτίμηση της κατάστασης (σε περίπτωση  σοβαρής βλάβης) σύμφωνα με 
τις τεχνικές απαιτήσεις της Παρούσας.

 
o Κατάλογο υλικών που αποτελούν το σετ Μέσων Ατομικής Προστασίας, το οποίο 

θα προμηθεύσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συνοδευόμενο από Τεχνικό 
Φυλλάδιο για κάθε ένα υλικό (για το σταντ επίτοιχης ανάρτησης του 
εξοπλισμού δεν απαιτείται Τεχνικό Φυλλάδιο).

o Υπεύθυνη με την οποία θα δεσμεύεται ότι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που 
θα προμηθεύσει, τα υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιήσει κατά την 
υλοποίηση των συμβατικών του υποχρεώσεων θα φέρουν πιστοποίηση CE

o Πιστοποιητικό ISO 9001 για την συντήρηση, επισκευή και έλεγχο  Υποσταθμών 
Μέσης Τάσης και Πεδίων Χαμηλής Τάσης 

o Πιστοποιητικό ISO 14001 για την συντήρηση, επισκευή και έλεγχο  Υποσταθμών 
Μέσης Τάσης και Πεδίων Χαμηλής Τάσης 

o Πλήρη τεχνική περιγραφή για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου» η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συμφωνεί με την 
παρούσα Τεχνική Έκθεση

o Συμπληρωμένοι οι πίνακες συμμόρφωσης/εναρμόνισης Ι, ΙΙ & ΙΙΙ του 
παραρτήματος Α’.

ii) Για την συμπλήρωση του πίνακα συμμόρφωσης/εναρμόνισης Ι ισχύουν τα 
παρακάτω:
o Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 
αντίστοιχες απαντήσεις.

o Στη στήλη «Κατασκευαστής / Τύπος» αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος 
και ο τύπος του εξοπλισμού - οργάνου.

o Στη στήλη «Serial Νumber» αναγράφεται ο μοναδικός σειριακός αριθμός του 
εξοπλισμού – οργάνου.

o Στη στήλη «Ημερομηνία Διακρίβωσης» αναγράφεται η ημερομηνία που 
αναγράφεται στο κατατεθειμένο πιστοποιητικό διακρίβωσης του εξοπλισμού – 
οργάνου.
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iii) Για την συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης/εναρμόνισης ΙΙ, ΙΙΙ ισχύουν τα 
παρακάτω:
o Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί 

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν 
αντίστοιχες απαντήσεις.

o Στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» εάν έχει συμπληρωθεί α) η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι η 
αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για το συμμετέχοντα β) ένας 
αριθμός, σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και 
απαιτεί συμμόρφωση. Τα ανωτέρω θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα 
με την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους 
απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

o Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του συμμετέχοντος που έχει 
τη μορφή «ΝΑΙ/ΟΧΙ» εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρείται από την 
Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 
αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση 
δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή 
έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της υποχρέωσης.

o Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» (Πίνακας συμμόρφωσης /εναρμόνισης ΙΙ) θα 
καταγραφεί η σαφής παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά ή σε Παράρτημα της 
Τεχνικής Προσφοράς.

o Στη στήλη «α.α. Πιστοποιητικού» (Πίνακας συμμόρφωσης /εναρμόνισης ΙΙΙ) θα 
καταγραφεί ο α.α του ζητηθέντος πιστοποιητικού.

Τα Checklist No1, No2 δεν συμπληρώνονται στο στάδιο του διαγωνισμού. 
Συμπληρώνονται από τον Ανάδοχο, περιοδικά (κάθε τρίμηνο ή κάθε έτος ανάλογα) κατά 
την διάρκεια της διετούς σύμβασης, στα πλαίσια των υποχρεώσεων του, για τους 
Περιοδικούς Ελέγχους και τις Ετήσιες προληπτικές συντηρήσεις των Υποσταθμών Μέσης 
Τάσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

Ο Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» θα περιέχει ευκρινώς και με μία συνολική 
τιμή   την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, για το σύνολο των προσφερόμενων 
Υπηρεσιών συντήρησης που απαιτούνται για όλα τα νησιά και για τα δύο (2) έτη, όπως 
περιγράφονται στο Μέρος Β’  «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της 
παρούσας διακήρυξης στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και συγκεκριμένα στο  κεφάλαιο Β «Περιγραφή 
φυσικού αντικειμένου» και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της Διακήρυξης και μπορούν να ακολουθούν το παρακάτω ΕΝΤΥΠΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης 
του Πανεπιστημίου

A/A Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα Τιμή
Μονάδας

Μερική 
Δαπάνη

1 Περιοδικός Τριμηνιαίος Έλεγχος 
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

τεμ. 64   

2 Ετήσια Προληπτική Συντήρηση 
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους

τεμ. 16   

3 Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για 
Υποσταθμό Μέσης Τάσης

τεμ. 7   

  

 ΣΥΝΟΛΟ     

 ΕΝΙΑΙΟΣ Φ.Π.Α. 24%     

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.)    
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- Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των απαιτήσεων της διακήρυξης, των όρων και των συνθηκών για την 
"Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών 
Ζευγών και των πετρελαιοκινητήρων στα πυροσβεστικά αντλητικά συγκροτήματα  του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου" και τους αποδέχομαι πλήρως.

- Δηλώνω ότι όλα τα υλικά, ανταλλακτικά, αναλώσιμα, και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιήσω για 
τις ανάγκες της σύμβασης για την "Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής 
λειτουργίας των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και των πετρελαιοκινητήρων στα πυροσβεστικά 
αντλητικά συγκροτήματα  του Πανεπιστημίου Αιγαίου" θα φέρουν πιστοποιητικά CE, τα οποία θα 
επιδεικνύω εφόσον μου ζητηθούν.

, …../ …...2018

Ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Σφραγίδα - 
Υπογραφή)
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ΜΕΡΟΣ Γ’
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …../…../2018

Στην Μυτιλήνη, σήμερα την ………………………… 2018, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός
μεν του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου
– Κτήριο Διοίκησης), με Α.Φ.Μ. 090166310, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται
για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας,
Ανάπτυξης, Οικ/κού Προγραμματισμού & Υποδομών, Καθηγήτρια κ. Πολυδωροπούλου
Αμαλία και αφετέρου δε του/ης
………………………………………….…..……………………………………………………………………………………………….
που εδρεύει στη ……………….…………………………… οδός …………………………………….……………, Τ.Κ.
…………………..., Τηλ. ……..……………………………………., Φαξ ……………, με Α.Φ.Μ.:
……………..………..…….., Δ.Ο.Υ.: ……………………………..…. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την
κ. ………………………………………………………………………………... (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου
εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο), με Α.Δ.Τ. ………………………………, Α.Φ.Μ.:
………………………………………, Τηλ.: ………………………………………………………………………………..
αφού έλαβαν υπόψη:

1. Το Πρακτικό Συνεδρίασης  της Συγκλήτου με αριθμό 103 (επαναληπτική)/8-6-
2018 στο θέμα 4.8 με το οποίο αποφασίζεται η σκοπιμότητα της δαπάνης για 
την «παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των 
Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου» με ΑΔΑΜ 
18REQ003267431

2. Την  με αριθμό 61  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α.Π.: 623/2.2.2018, 
ΑΔA: ΩΙΣ0469Β7Λ-ΧΕΖ. 

3. Την απόφαση  της υπ’ αρ.   36/28.06.2018   συνεδρίασης Συγκλήτου, (ΑΔΑ: : 
6ΦΚΧ469Β7Λ-Ξ1Ρ), Θέμα 8.6 «Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των 
Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έγκριση του 
τεύχους της διακήρυξης και της περίληψης αυτής και έγκριση του τεύχους 
διακήρυξης»,

4.  Τα από ………………………………………………. 2018 Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας 
του
Διαγωνισμού.

5.  Τα με αρ. ΧΧ/ΧΧ.ΧΧ.2018 πρακτικά συνεδρίασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου
σύμφωνα με τα οποία ο διαγωνισμός με Α.Π.: /08.7.2018, ο οποίος διεξήχθη την 
31/7/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 στα γραφεία του 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
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κατακυρώθηκε στον/στην
…………………………………………………………………………………… που εδρεύει στην
…………………………………………………………….., Τ.Κ. ….…….………………, Τηλ.
………….………….………….., Φαξ ………………..……………, με Α.Φ.Μ.: ………………………………..,
Δ.Ο.Υ.: ……………….…………………………..…. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ.
………………………………………………………….…………………….. (ονοματεπώνυμο εκπροσώπου
εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο), με Α.Δ.Τ. …………….…………….., Α.Φ.Μ.:
………………………………………, Τηλ.: ………………………………………….

Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους που στο
εξής θα καλείται στην παρούσα «Πανεπιστήμιο Αιγαίου», αναθέτει
στον/ην………………………………………………………………………………………………………., που στο εξής θα
καλείται «ανάδοχος» για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τους πιο κάτω όρους,
την παρακάτω προμήθεια:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι προς εκτέλεση υπηρεσίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν στις τέσσερις (4) 
Πανεπιστημιακές Μονάδες: Μυτιλήνη ( με 3 Υποσταθμοί ΜΤ), Χίος (με 2 Υποσταθμοί ΜΤ), 
Σάμος (με 1 Υποσταθμό ΜΤ) και Ρόδος (με 2 Υποσταθμοί ΜΤ) σε χώρους του Παν. Αιγαίου, όπου 
είναι εγκατεστημένοι Υποσταθμοί Μέσης Τάσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
ορίζονται αναλυτικά στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
αυτής. 
Η βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης  και όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου θα  γίνεται  από τις αντίστοιχες  Επιτροπές Παραλαβής ειδών και 
εκτέλεσης εργασιών της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, της Πανεπιστημιακής Μονάδας 
Χίου, της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου και της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για τις 
αντίστοιχες εργασίες που γίνονται σε κάθε μονάδα, μετά τη διενέργεια του απαιτούμενου 
ελέγχου και βεβαίωση καλής εκτέλεσης και συμμόρφωσης από τις αρμόδιες κατά τόπους 
Τεχνικές  Υπηρεσίες.
Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  και τους όρους 
αντικατάστασης αυτών, ισχύουν τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 216 έως 220 Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΣΗ: ΙΣΧΥΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η διάρκεια της σύμβασης είναι διετής και θα ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
με τον ανάδοχο έως και την ημερολογιακή συμπλήρωση 24 μηνών. Η σύμβαση μπορεί να 
τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό
τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας
σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο
συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Πανεπιστημίου,
αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και χωρίς να
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μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη Διακήρυξη. Σε
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το συμφωνημένο τίμημα στον ανάδοχο θα καταβάλλεται τμηματικά, μετά το πέρας των ετήσιων 
συντηρήσεων και μετά από το πέρας των τριμηνιαίων προληπτικών συντηρήσεων στο σύνολο 
των Υποσταθμών Μέσης Τάσης και σε όλα τα νησιά. Η παραλαβή και η βεβαίωση της καλής 
εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης  και όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου 
θα  γίνεται  από τις αντίστοιχες  Επιτροπές Παραλαβής ειδών και εκτέλεσης εργασιών της 
Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης, της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, της 
Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου και της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου για τις αντίστοιχες 
εργασίες που γίνονται σε κάθε μονάδα, μετά τη διενέργεια του απαιτούμενου ελέγχου και 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης και συμμόρφωσης από τις αρμόδιες κατά τόπους Τεχνικές  
Υπηρεσίες.

Μετά την παραλαβή των συμβατικών υπηρεσιών, που περιγράφονται παραπάνω για ετήσιες 
και για τριμηνιαίες συντηρήσεις, όπως ορίζονται αναλυτικά στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης και το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής και σύμφωνα με το άρθ. 200, παραγρ. 4, του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), εφόσον προσκομισθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  του αναδόχου 
β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
γ) Πρωτόκολλο της εκάστοτε Επιτροπής Παραλαβής ειδών και εκτέλεσης εργασιών της κάθε 
Πανεπιστημιακής Μονάδας, στην οποία εκτελέστηκαν συμβατικές εργασίες συντήρησης . 

Τα άνω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών 
Σάμου, κτίριο Ηγεμονείο, Καρλόβασι Σάμου (όνομα Κοτζαμάνη Γεωργία, τηλ.22730 82062) 
Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν μέρει στα
δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνυπογραφεί με
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του
συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής κατά
περίπτωση.
Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή και
γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν την εκχώρηση προς την Τράπεζα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας
αναφορικά με τη εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της
τελευταίας. Ειδικότερα δε εάν λόγω έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης,
επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω άλλων συναφών περιστάσεων που
προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και στη σύμβαση, ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
προμήθειας.
Είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία
ή βλάβη που θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για
την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις
του απέναντι στο Δημόσιο ή στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό
……………………………… και ημερομηνία ……………. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της
σύμβασης, ποσού 5% της συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., δηλαδή
…………………………………………………………….. (…………….€).

Εάν κατά την διαδικασία της παραλαβής της σύμβασης στο Πρωτόκολλο οριστικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
H Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ισχύει έως την επιστροφή
της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι
του αναδόχου και καταπίπτει κατά περίπτωση λόγω παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως ειδικά αυτή ορίζει.
Κατά την περίοδο της εγγύησης, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
συνόλου των ειδών που προσέφερε.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις
ανωτέρας βίας αναφέρονται οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη
διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου, γενική ή μερική πυρκαγιά στο
κατάστημα του αναδόχου, πλημμύρα, σεισμός, πόλεμος.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του
σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό
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β) σε περίπτωση που δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, ολική ή μερική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.

Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την
παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου
έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. . 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 10: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος
της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε
διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 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.

18PROC003446377 2018-07-18



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σελίδα 50 από 63 

Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη, αυτή θα
ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους
συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΜΕΡΟΣ Δ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 
Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 
Κατάστημα............................................................................................. 
 Ημερομηνία Έκδοσης.......... 
Προς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 
 
 Εγγύηση μας υπ΄αριθμ. …………………………………………………………………….. ποσού ολογράφως: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(αριθμητικώς:…………………………)  ευρώ.  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ολογράφως: 
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. (αριθμητικώς:…………………………) ευρώ. υπέρ 
του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 

……………………………………………………………………………………………………………………………, 
ΑΦΜ:…….………………..(διεύθυνση).........................ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
...................................................................................., ΑΦΜ: ………………………….., 
(διεύθυνση)……………………………………………………………………………………………………… ή  

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας]: των φυσικών/νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. 
β) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. 
γ) (πλήρη επωνυμία) .......................,ΑΦΜ:…………….., (διεύθυνση) ……………………. 
(συμπληρώνεται για όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. 
για την καλή εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με την ΑΠ: ΧΧΧΧ/18.07.2018 Διακήρυξη για την 
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας των 
Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού  την 31η Ιουλίου 2018. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………...  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
                                                                    (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΜΕΡΟΣ Ε’

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία 
ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)  
- Ονομασία: [ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : [99206911] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός: [ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ ΤΚ 83200] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ] 
- Τηλέφωνο: [22730 82040] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [nzar@aegean.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου): [ http://www.aegean.gr/announcement/] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ 
ΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
[CPV : 50532400-7 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού 
ρεύματος] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [18REQ003267431] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ] 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή Αρμόδιοιi :
Τηλέφωνο:
Ηλ.Ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςii;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςiii

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηiv·

2. δωροδοκίαv,vi·

3. απάτηvii·

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςviii·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίαςix·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνx.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxi το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 
1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή 
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, αναφέρετεxii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xiii;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxiv: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxv, 
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι 
τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xvi

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

[] Ναι [] ΌχιΟ οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxvii; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxviii :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxix 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
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[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxi, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxiii κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

[] Ναι [] Όχι
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που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 
Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxiv; του:

[…]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 
Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται στο παρόν ΤΕΥΔ.

Ημερομηνία: ΧΧ/ΧΧ/2018
Τόπος: …………………..    
Υπογραφή(-ές): [………………………………………]*  

*(δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής) 
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
ii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
iii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
iv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”.
vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
vii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
viii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 
(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
xi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 73 )
xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xiii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xiv Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν. 
xv Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xvi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
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σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xvii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xviii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xix Άρθρο 73 παρ. 5.
xx Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
xxii Πρβλ άρθρο 48.
xxiii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxiv Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό.
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