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ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής 
λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για 
χρονική διάρκεια 24 μηνών

Η Πρυτάνισσα  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη :

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

o Την υπ’ αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018  «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου»  του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ:6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ),

o Τις διατάξεις της παρ. 15 εδάφιο ιγ. του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ. Α’),

o Την υπ’ αριθμ. 51/13.10.2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 5.1, με την 
οποία εγκρίθηκαν η με αριθμό πρωτοκόλλου 21129/16.10.2020 Διακήρυξη συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής 
λειτουργίας των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για χρονική 
διάρκεια 24 μηνών, καθώς και το τεύχος και η περίληψη της διακήρυξης,

o Την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε την Παρασκευή 30/10/2020 στον 
θαλάσσιο χώρο βόρεια της Σάμου,

o Την με αριθμ. πρωτ. 23213/31.10.2020 Απόφαση Πρυτάνισσας σχετικά με την 
προσωρινή διακοπή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου των 
Πανεπιστημιακών Μονάδων Σάμου και Χίου του Ιδρύματος για λόγους ασφάλειας, 
λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η παραλαβή 
των προσφορών κατά την ορισθείσα καταληκτική προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών του ως άνω διαγωνισμού,

o Το ότι, κατά γενική αρχή του δικαίου, ανωτέρα βία, συνεπαγόμενη την αναστολή των 
προβλεπομένων από το νόμο ανατρεπτικών προθεσμιών, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, 
συνιστά κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
μπορούσε να αποτραπεί ούτε με άκρα σύνεση και επιμέλεια, συνεπεία του οποίου ο 
ενδιαφερόμενος τελεί σε πραγματική αδυναμία να επιμεληθεί των υποθέσεων του 
είτε αυτοπροσώπως, είτε δια τρίτου προσώπου,

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες», 

o Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,

αποφασίζει
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και εγκρίνει την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διασφάλισης καλής λειτουργίας 
των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για χρονική διάρκεια 24 
μηνών,  κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και τον ορισμό νέας προθεσμίας υποβολής, την 
13η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 
Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα 
με το Ν.3861/2010.

Η Πρυτάνισσα

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη

Εσωτερική Διανομή 
- Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
- Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και 

Δικτύων
- Περιφερειακή Διεύθυνση Σάμου
- Γραμματεία Συγκλήτου
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