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                                                                               Κοζάνη,  31/08/2022 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                                               Αρ. Πρωτ.: 7673 

                                        
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν   

        κ α ι  Μ Η Χ Α Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ                                                                               Προς: 

Πληροφορίες: Γούλα Βάγια, Γκιάτα Βασιλική                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο 

Τηλ: 2461056355, 2461056370                                                                                                   

e-mail: vgoula@uowm.gr, aff00130@uowm.gr                                                                               

 

ΘΕΜΑ :  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αυτονόμηση ρευματοδότησης φοιτητικής 

εστίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά» 

Αξιότιμοι,  

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την προσφορά σας για την κατασκευή του έργου : «Αυτονόμηση 

ρευματοδότησης φοιτητικής εστίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά» με βάση την 

Τεχνική Περιγραφή και τα συνοδευτικά Τεύχη του Παραρτήματος. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, οπότε η 

προσφορά σας σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι το πολύ ίση με την προϋπολογισθείσα αξία. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Από τους προσκεκλημένους υποψηφίους ζητείται να καταθέσουν: 

i) Αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό  

ii) Οικονομική Προσφορά  

iii) Βεβαίωση επιτόπιας αυτοψίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στους ειδικούς όρους 

iv) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986), η οποία επισυνάπτεται 

v) Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 19 της παρούσης 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 07-09-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 (ημερομηνία 

λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, 

Διοικητήριο Πανεπιστημιούπολης ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-56305, 56304.  Το άνοιγμα των 

φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην 

Πανεπιστημιούπολη ΖΕΠ Κοζάνης. 

    

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

Καθηγητής, Ιορδανίδης Γεώργιος 

mailto:vgoula@uowm.gr
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Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Προσφορά 

του (επωνυμία διαγωνιζόμενου) 

για το έργο: «Αυτονόμηση ρευματοδότησης φοιτητικής εστίας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας 

στα Γρεβενά» 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 

αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 

ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:  

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στην 

παρούσα Πρόσκληση. 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

κατά τα οριζόμενα έγγραφα σύμβασης και τευχών της παρούσας.  

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.  Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών  

1.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 

για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 

α) το συμφωνητικό  

β) η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

γ) η αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό,  

δ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 

ε) η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).  

στ) η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

ζ) το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας.  

 

1.2 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05-09-2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 06-09-2022 

 

2. Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης 

Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι η περιοχή του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη 
πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε 
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να 
συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή που προβλέπεται να κατασκευαστούν τα έργα και γενικά να παρέχει 
κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, μετά την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης από την Προϊσταμένη Αρχή προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό 
συμφωνητικό μέσα σε είκοσι (20) ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του 
εργοδότη το αρμόδιο κατά τις ισχύουσες διατάξεις όργανο. 

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα της παρούσης.  

Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται 
διαφορετικά σ’ αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει χρονοδιάγραμμα (γραμμικό κατ’ ελάχιστο, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.  

Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του 

άρθρου 184 του Ν.4412/2016. 

3. Προσωπικό του αναδόχου 

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της 
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και 
σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει 
γραπτά. 

3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που δήλωσε 

κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της 

ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο 

στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί 

δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188 παρ.3 του Ν.4412/2016). 

4. Εφαρμοστέα νομοθεσία 

4.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:  

- Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- Του ν. 4782/2021 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ν. 4412/2016 - άρθρο 50, άρθρα 53, 54, 55  

- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

- του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 

απαιτείται) 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”, 

- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 

ισχύει , 

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

- - Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 

υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511). 

- - Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση 

και ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών 

μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως 

τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441). 

- της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 

 

4.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

4.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το 

σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει 

προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης 

διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με 

την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

4.4 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 

εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

5. Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, κ.λ.π. - Πληρωμή Αναδόχου 

5.1. Το έργο χρηματοδοτείται: 

από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ΚΑΕ 9722-Α (ποσό 24.000 €) 

5.2. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 

ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως 

ισχύει.  
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5.3. Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. 

καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  

5.4. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. 

Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 

6. Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4782/2021.  

7. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου  

Το εν λόγω έργο αναφέρεται σε εργασίες για την αυτονόμηση ρευματοδότησης της φοιτητικής εστίας του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά.  

Οι κατηγορίες εργασιών που θα υλοποιηθούν στο εν λόγω έργο μετά από τις υποδείξεις και την επισκόπηση 

της ΔΕΗ είναι:  

 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  

- Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες 

- Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

- Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 

- Διάστρωση με πλάκες τσιμέντου 

- Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα διπλού τοιχώματος Φ 110/90 και Φ 63 

- Τοποθέτηση καλωδίου τύπου ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC μονοπολικό διατομής 1x150mm² 

- Τοποθέτηση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού της γείωσης διατομής 70mm2 

- Τοποθέτηση τσιμεντένιων πλακών με ένδειξη Χ.Τ διαστάσεων 25x50x5 cm 

- Τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης υπογείων αγωγών χρώματος κόκκινου και πλάτους 50cm 

- Τοποθέτηση ηλεκτροδίου  γείωσης 

- Τοποθέτηση φρεατίων  δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεατίων έλξης καλωδίων 

- Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο για την τοποθέτηση και σύνδεση του μετρητή 

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του δημοπρατούμενου έργου δεν πρέπει να 

μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 

και 156 ν. 4412/2016. 

8. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης.  

9. Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 4 του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

10. Χρόνος ισχύος προσφορών  

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 

97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
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11. Δημοσιότητα  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στην ιστοσελίδα του 

ιδρύματος και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 3.β) και 

3.γ) του Ν.4782/2021.  

12. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προσκεκλημένοι υποψήφιοι φορείς της παρούσας πρόσκλησης, οι οποίοι 

σύμφωνα με τα αρχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 

Ηλεκτρομηχανολογικών και που είναι 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, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

Οι ενδιαφερόμενοι επιβάλλεται να επισκεφθούν τους χώρους του Πανεπιστημίου της φοιτητικής εστίας 

του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, συνοδεία εκπροσώπου του ΠΔΜ, για να 

αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των απαιτούμενων εργασιών. Το κλείσιμο ραντεβού θα γίνεται 

κατόπιν επικοινωνίας στο techsrv@uowm.gr. Το ΠΔΜ θα εκδίδει βεβαίωση για την επίσκεψη, η οποία θα 

πρέπει να επισυναφθεί στην τεχνική προσφορά, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. 

13. Λόγοι αποκλεισμού  

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο 

πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν 

πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) ένας, ή οι λόγοι αποκλεισμού του Ν. 4412/2016 όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 22.Α των πρότυπων τευχών προκηρύξεων - διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

14. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

Όσον αφορά την καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι 

οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 

εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην 

κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 12 της παρούσας. 

15. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούται να τηρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008 (ανεκτέλεστο). 

16. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όπως ορίζεται στο άρθρο 100 του ν. 3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη ΜΕΕΠ αντίστοιχη με την 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 (α) του Ν. 4412/2016. 

17. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Δεν απαιτούνται 
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18. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)  

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς.  

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 ή 
με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.  

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι φορείς 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.  

19. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά και άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία: 

I. Βεβαίωση για την απόδειξη της τάξης Μ.Ε.ΕΠ., στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας 

Ηλεκτρομηχανολογικών καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας 

Ηλεκτρομηχανολογικών. 

II. Ενημερότητα Πτυχίου για συμμετοχή σε Δημοπρασίες Δημοσίων Έργων. Σε περίπτωση που δε 

υπάρχει ενημερότητα πτυχίου θα πρέπει να προσκομιστούν τα αποδεικτικά που 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτή   

III. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των μελών της εργοληπτικής επιχείρησης 

IV. Φορολογική ενημερότητα 

V. Ασφαλιστική ενημερότητα 

VI. Γενικό πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 

 

 

 

 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ      

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

   Καθηγητής, Ιορδανίδης Γεώργιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

1. Γενικά 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στη αυτονόμηση ρευματοδότησης της φοιτητικής εστίας του 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά. Το κτίριο δυναμικότητας 53 κλινών έχει παραχωρηθεί 
στο ΠΔΜ. Πρόκειται για κτίσμα τριών επιπέδων. Στο υπόγειο (εμβαδού 330,00 τμ.) βρίσκονται αίθουσες, 
κοινόχρηστα wc και αποθήκη. Το ισόγειο (εμβαδόν 845,00 τμ.) περιλαμβάνει 3 πτέρυγες, με κοιτώνες με 
wc, αίθουσες, κοινόχρηστα wc και κυλικείο) Ο 1ος όροφος (εμβαδόν 850,00 τμ.) περιλαμβάνει 3 πτέρυγες 
κοιτώνων με wc και 2 κουζίνες. 

2. Περιγραφή Έργου 

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις και την επισκόπηση της ΔΕΔΔΗΕ, όπως 
φαίνεται στο παραπάνω σκαρίφημα. Συγκεκριμένα θα γίνει εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση 
καλωδίου πλάτους όφρυος ορύγματος ή 0,50 m και σε βάθος 1,00 m. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί 
θα είναι τύπου ισχύος με μόνωση XLPE και μανδύα PVC 1x150mm² το οποίο θα τοποθετηθεί σε πλαστικό 
σωλήνα πολυαιθυλενίου (HPDE) διπλού δομημένου τοιχώματος με χρωματική σήμανση διαμέτρου 
τουλάχιστον Φ110/ 90. Επιπλέον θα χρειαστεί και εφεδρικός πλαστικός σωλήνας πολυαιθυλενίου (HPDE) 
διπλού δομημένου τοιχώματος με χρωματική σήμανση διαμέτρου Φ 63. Μετά την εκσκαφή θα τοποθετηθεί 
με την παρακάτω σειρά πρώτα ο γυμνός πολύκλωνος χάλκινος αγωγός της γείωσης διατομής 70mm2, άμμος 
πάχους 0,20m, τοποθέτηση των σωληνώσεων, και άμμος πάχους 30 cm. Κατόπιν θα τοποθετηθούν 
τσιμεντένιες πλάκες με ένδειξη Χ.Τ διαστάσεων 25x50x5 cm, χαλίκι πάχους 0,20m, πλέγμα σήμανσης 
χρώματος κόκκινου και πλάτους 50cm και χαλίκι πάχους 0,30m.  Ακόμη θα τοποθετηθούν τέσσερα φρεάτια 
δικτύων σωληνώσεων αναμονής - φρεάτια έλξης καλωδίων διαστάσεων 70cmx70cm για την διασύνδεση 
των καλωδίων και την αλλαγή κατεύθυνσης της όδευσής τους. 

Τέλος θα γίνει διαμόρφωση του χώρου στην είσοδο, δηλαδή διάνοιξη οπής στο τσιμέντο για την τοποθέτηση 
δύο σωλήνων 4 ιντσών για την παροχή του πελάτη και της της ΔΕΗ και ενός σωλήνα 1 ίντσας για την γείωση 
του πελάτη, καθώς και κατάλληλη εσοχή σε αυτό για να δημιουργηθεί χώρος για την χωνευτή τοποθέτηση 
του μπαροκιβωτίου διακλαδώσεων, του μετρητή της ΔΕΗ και MAXIGRAF σύμφωνα με τα σχέδια της 
ΔΕΔΔΗΕ. Κατόπιν θα τοποθετηθεί εξωτερικά κατάλληλο κούφωμα και με κλειδαριά. Για την γείωση των 
διατάξεων θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 
1250Χ500mm, πλήρες με τα κατάλληλα υλικά και ράβδους.  Αυτό θα αποτελείται από τρείς πλάκες 
διαστάσεων 500x500x3 mm και μία πλάκα διαστάσεων 125x500x3 mm συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαιτούμενων εξαρτημάτων σύνδεσης (γωνιές, βίδες, περικόχλια, ροδέλες, μπάρα ενίσχυσης 

Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα καθαριστεί και θα παραδοθεί έτοιμος για ρευματοδότηση από τη 

ΔΕΗ. 
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Ειδικοί όροι 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει τις παρακάτω απαιτήσεις του έργου και να συμμορφωθεί με αυτές. 

1. Οι προσκεκλημένοι ενδιαφερόμενοι, επιβάλλεται να επισκεφθούν τη φοιτητική εστία του 
Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, συνοδεία εκπροσώπου του ΠΔΜ, για να 
αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των απαιτούμενων εργασιών. Το κλείσιμο ραντεβού θα γίνεται 
κατόπιν επικοινωνίας στο techsrv@uowm.gr. Το ΠΔΜ θα εκδίδει βεβαίωση για την επίσκεψη, η οποία 
θα πρέπει να επισυναφθεί στην τεχνική προσφορά, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. 

2. Δεν θα γίνουν δεκτές οι προσφορές από διαγωνιζόμενους που δεν έχουν επισκεφθεί τα κτίρια του 
ΠΔΜ. 

3. Θα γίνει πλήρης αποκατάσταση οποιαδήποτε φθοράς τυχόν προκληθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών 

4. Σε όλα τα παραπάνω έργα όταν περιλαμβάνουν καλώδια, κατά την όδευση τους θα προστίθενται 
κατάλληλες ετικέτες σε εμφανή σημεία με ενδείξεις για το είδος και τα άκρα του καλωδίου 

5. Για το τμήμα των καλωδίων που πρόκειται να εγκατασταθεί εκτός του υφιστάμενου δικτύου 
σωλήνωσης, θα πρέπει να εγκατασταθούν ειδικές σωληνώσεις και σχάρες σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα μέχρι το σημείο τερματισμού. 

6. Στα παραδοτέα θα συμπεριλαμβάνονται τεκμηρίωση μετρήσεων και σχεδιάγραμμα των οδεύσεων του 
συνόλου των καλωδίων σε μορφές DWG και PDF. 

7. Εγγύηση καλής λειτουργίας για οποιαδήποτε βλάβη οφείλεται σε αστοχία υλικού ή υπαιτιότητα του 
αναδόχου κατά την εγκατάσταση: 3 έτη 

8. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης που οφείλεται σε αστοχία υλικού ή υπαιτιότητα του αναδόχου κατά 
την εγκατάσταση: 2 ημέρες 

9. Ο χρόνος υλοποίησης θα είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και ο 
ανάδοχος θα πρέπει να έχει προβεί στις κατάλληλες συνεννοήσεις με τους προμηθευτές για την 
έγκαιρη παράδοση των υλικών. 

10. Η προσφορά αφορά το σύνολο του έργου. 
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