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Πρόχειρος  ∆ιαγωνισμός σε Eυρώ 
Έργο : Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  

συστήματος μέτρησης ενέργειας 
 

Κριτήριο Αξιολόγησης:    Χαμηλότερη τιμή 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  50.400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 11.592,00Ευρω 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 61.992,00 Ευρώ  

     ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ          ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα  Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας 

Ημ. Μην. Έτος Εβδομάδας   Βασιλικά Βουτών 
Ηρακλείου Κρήτης Ν. 

Πλαστήρα 100 

09.09.2014 Τρίτη 12:00  Τεχνική Υπηρεσία 

Α’ Όροφος /ΚΕΕΚ

Χρονική διάρκεια του Έργου : 60 ημέρες 
 
Ημερομηνία ∆ημοσίευσης στην ιστοσελίδα  ΙΤΕ: 29.08.2014 
 
Ημερομηνία Ανάρτησης στην ∆ιαύγεια             : 29.08.2014 
 
Ημερομηνία Ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλ. Μητρώο ∆ημοσίων Συμβάσεων:  29.08.2014 
 

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας  (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει 
πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή  με αντικείμενο 
την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος μέτρησης ενέργειας 
που αφορά επιμέρους καταναλώσεις ειδικών εφαρμογών καθώς και μετρήσεις 
καταναλώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων του ΙΤΕ. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται η παρακολούθηση του συστήματος και οι υπηρεσίες 
διαδικασιών συντήρησής του καθώς και η εκπαίδευση προσωπικού του Ιδρύματος στην 
παρακολούθηση των παραμέτρων λειτουργίας των μετρητών μέσω του σχετικού 
software προμήθειας αναδόχου. Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει πλήρη 
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συστήματα συλλογής και μεταφοράς μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα 
αποτελείται από μετρητές, καλωδιώσεις, Μ/Σ, PLC, σύστημα διάθεσης των μετρήσεων με 
ΙΡ, εγχειρίδια χρήσης και ότι άλλο απαιτηθεί για την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

Πίνακας μέτρησης καταναλώσεων 

Αμπέρ (Α) μετρητή 50 63 80 
100-

125 

160-

200 
250 315 ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΤ
Η
ΡΙ
Ο

 

Ι/ΕΚΕΚ 1  1 3 1  2 8 

ΙΙ/ΕΚΕΚ 2  1 4  3 1 11 

ΙΙΙ/ΕΚΕΚ 2 2 1 2 3   10 

IV/ΕΚΕΚ 1     1  2 

Α ΕΤΕΠ 
   

1 

(UPS) 
 1 1 3 

Β ΕΤΕΠ    2    2 

Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις 
 2      2 

ΕΙ
∆Ι
ΚΕ
Σ 
ΚΑ
ΤΑ
Ν
ΑΛ
Ω
ΣΕ
ΙΣ

 

Κ. ψύκτες 1,2      2  2 

Πίνακας 

κλιματισμού 
     1  1 

Ψυχροστάσιο    1    1 

Ψύκτης 

ψυχροστασίου 
   1    1 

Πεπιεσμένος 

αέρας 
 1      1 

Animal House      2  2 

Καφετέρια       2  2 

Clusters 

εργαστηριακών 

εφαρμογών 

     2  2 

UPS κτηρίων 

ειδικών 

εφαρμογών 

     6  6 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 56 

 
 

ΑΔΑ: Ω8ΥΖ469ΗΚΥ-ΒΜΝ



   

 

3

 Όλα τα παραπάνω περιγράφονται στο μέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της 
Προκήρυξης αυτής.   

ΑΡΘΡΟ 2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο ∆ιαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας Υπουργ.Αποφαση υπ΄αριθ. 5263(ΦΟΡ)559/19-7-2000 και 
συμπληρωματικά με τις διατάξεις του  Π.∆. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών 
∆ημοσίου.  

2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί 
ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική 
επάρκεια και εμπειρία. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές που, 
κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης 
ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται 
ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, τα τεχνικά φυλλάδια 
/εγχειρίδια επιτρέπεται να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. ∆ικαιολογητικά τα 
οποία υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας , στην Τεχνική 
Υπηρεσία, που βρίσκεται στην οδό Ν. Πλαστήρα 100 στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου 
Κρήτης, στον Ά Όροφο ΚΕΕΚ του ΙΤΕ την Τρίτη 09.09.2014 και ώρα 12.00. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν  
κύρια επαγγελματική απασχόληση τους κατά τα τελευταία τρία (3) έτη την προμήθεια 
και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού EnMS, ολοκληρωμένων συστημάτων 
μέτρησης,  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή 
αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. ∆εν επιτρέπεται επίσης 
η συμμετοχή ενός υπεργολάβου σε περισσότερα από ένα σχήματα. Οι προσφορές 
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των υποψηφίων στους οποίους θα συμμετέχει κοινός υπεργολάβος θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να 
καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ποσού που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ. Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς,  δηλαδή  να λήγει στις 10.12.2014. Η εγγύηση 
συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης με  την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα 
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 
του Παραρτήματος Ι. 

 

5.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ΄4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 η οποία πρέπει να 
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
παρόντος διαγωνισμού και στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

     α) η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα και 
συμμετέχει με μία μόνη προσφορά στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού 

     β) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσομένου έργου 
και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή είναι αληθή και ακριβή, 

     γ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τους ανέρχεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού, 

     δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του 
διαγωνισμού, 

     ε) δεν έχει κηρυχθεί τελεσίδικα έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών 
του δημόσιου τομέα λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου  

     στ) δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Για τα αλλοδαπά πρόσωπα απαιτείται δήλωση ότι 
δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη Αρχή της χώρας εγκατάστασης τους 

     ζ) θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του 
παρόντος διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων 
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προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του και αποτελούν κατά δήλωση των 
συντακτών εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 

     η) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού που αναγράφονται στο 
άρθρο 43 του Π∆60/2007 και αφορά στην προσωπική κατάσταση του υποψηφίου  

θ) θα δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, 

    ι) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης της εκβίασης της πλαστογραφίας της ψευδορκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας 

κ) θα δηλώνεται ότι δεν τελούν   υπό πτώχευση, υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν.2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του Πτωχευτικού Κώδικα, διαδικασία 
αναδιοργάνωσης, διαδικασία εξυγίανσης, ή  υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νομοθετημάτων ή αναδιοργάνωση ή εξυγίανση ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), και δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών 
(ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασης) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, 
(ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασης τους),  

λ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 
εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου, 

μ) Θα αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των δικαιολογητικών του άρθρου 18 της παρούσας 

2. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και εκπροσώπηση του 
Υποψηφίου Αναδόχου (καταστατικό με τυχόν τροποποιήσεις του, διορισμός 
εκπροσώπων) 

3. Πρακτικό απόφασης ∆ιοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ή απόφαση των 
∆ιαχειριστών με την οποία  

      α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 

      β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει όλα τα έγγραφα του 
διαγωνισμού 

     Οι διαγωνιζόμενοι φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν τέτοιο πρακτικό  
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ΑΡΘΡΟ 6 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για δύο μήνες  
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι 
μέχρι την 10.11.2014. 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω 
οριζόμενο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος 
του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται 
δεκτές . 

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) 
αντίτυπα, δακτυλογραφημένες στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι 
δυνατό να αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την 
προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην αγγλική γλώσσα. 

Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε 
περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα 

 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας 

 Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθμός αυτής. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς περιέχει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους: 

1. Φάκελο ∆ικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος περιέχει : 

     α. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

     β. Η εγγύηση συμμετοχής 

     γ. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής 

2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  ο οποίος περιέχει την Τεχνική προσφορά. 

3. Φάκελο Οικονομικής προσφοράς ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά.   
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Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του 
Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον 
ίδιο.  

∆εν πρέπει να έχουν ξέσματα σβησίματα προσθήκες διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον προσφέροντα. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ. 

10.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά πρέπει είναι σύμφωνη με την περιγραφή  του Β΄ Μέρους 
Τεχνική Περιγραφή της Προκήρυξης.  

10.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αντιστοιχεί στο σύνολο των προσφερομένων. 

Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην Οικονομική 
Προσφορά με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση που 
έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" 
θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, 
στο οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος ή υπηρεσία.  

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς 
κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 

Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ . 

Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις  
επιβαρύνει. 

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισμού κατά την ημέρα του διαγωνισμού 
και μέχρι την  ώρα διενέργειάς του 

είτε 
β. να αποστέλλονται στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, και 

πρωτοκολλούνται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, με 
ευθύνη του Προσφέροντος. 

 
Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην 
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω 
τρόπο. 
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Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες 
χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 
ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού. Η Επιτροπή προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα 
που ορίζεται στην Προκήρυξη. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την  παρακάτω διαδικασία : 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά καθώς και ο 
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού ελέγχει την 
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγυήσεων συμμετοχής 
που έχουν υποβληθεί καθώς επίσης ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των 
τεχνικών προσφορών και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της.  

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις. Προσφορές που δεν 
πληρούν τους όρους της προκήρυξης ως προς την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
και τις τεχνικές προδιαγραφές αποκλείονται της συνέχειας του διαγωνισμού. 
ΑΡΘΡΟ 14  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας 
στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Ακολούθως θα 
αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων 
εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού θα ελέγξει το 
περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών και θα προχωρήσει στην  κατάταξη τους 
με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ για το 
σύνολο του αντικειμένου της παρούσας.  

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση 
ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης για την παροχή 
υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που η οικονομικότερη προσφορά έχει δοθεί από δύο ή περισσότερους 
προσφέροντες, για την ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κλήρωση παρουσία των 
ενδιαφερόμενων. 

ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισμού όμως έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να 
ζητήσει από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 
προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική  για τον Προσφέροντα και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά.  
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Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή 
∆ιαγωνισμού, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, 
το οποίο δεν θα είναι μικρότερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Από τις 
διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
ζητήθηκαν. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΡΘΡΟ 16  ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, ο υποψήφιος ανάδοχος στον 
οποίον πρόκειται να γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού καλείται εντός είκοσι ημερών 
από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά 
τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής 
τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή 
του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού.  

β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριμήνου.   

Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου 
των νομίμων εκπροσώπων τους (αναλόγως με την νομική μορφή των όπως για 
τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για ∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε., 
για τον Πρόεδρο, ∆/νων Σύμβουλο και τα μέλη ∆.Σ. για Α.Ε.,σε κάθε άλλη 
περίπτωση νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους). 

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

δ.  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης 

ε. Πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά 
την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του 
ΙΤΕ έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για τον διαγωνισμό επιτροπής.  
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16.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισμού, 
διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στην απευθείας 
ανάθεση, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων του άρθρου 21 του 
κανονισμού προμηθειών του  ΙΤΕ . 

 

ΑΡΘΡΟ 17  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία 
ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

Μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την λήψη έγγραφης 
πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για 
την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση 
προσώπων, τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη 
Σύμβαση. 

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 
10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην 
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία ∆ημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την 
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ∆.Σ. του ΙΤΕ και καταπίπτει υπέρ του ΙΤΕ η 
εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό .  
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 18  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και 
ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

19.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης Προμήθειας, επιστρέφεται μετά την 
οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

Β2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή λειτουργία των υλικών κατά το χρονικό διάστημα της δωρεάν 
συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική 
παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της 
συμβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη 
συμβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου 
εγγύησης. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ι. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

20.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα 60 ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας. 

Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί 
εγγράφως και αιτιολογημένα από τον προσφέροντα το αργότερο εντός δεκαπέντε 
ημερών από την σύναψη της σύμβασης. 

20.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η παραλαβή των προϊόντων του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, η 
οποία θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

ΑΔΑ: Ω8ΥΖ469ΗΚΥ-ΒΜΝ



   

 

12

20.3 ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του 
χρονοδιαγράμματος του Έργου εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό 
διάστημα τριάντα ημερών και στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον 
Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, 
στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της 
καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές 
ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 
συνυποβάλλει πλήρη  και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του 
και το αίτημα εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει εάν 
δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική 
ισχύ και ειδοποιεί σχετικά γραπτώς τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

21.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει τον παρακάτω τρόπο: 

To 100% του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, 60 
ημέρες από την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι τα υπό προμήθεια 
προϊόντα θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη 
Σύμβαση αυτή και θα στερούνται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων 
ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως 
αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 
Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά 
την παράδοσή του καινούργιος. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 
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ΑΡΘΡΟ 24 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 25 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα των παραδιδομένων μέχρι την  ημερομηνία 
Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι 
την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, 
φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους. 
Μετά την Οριστική Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 
βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του 
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας 
που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από 
τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 
αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου και μεριμνά  όπως  οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 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. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του 
σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο,  οφείλει να γνωστοποιήσει 
και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 
εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού 
αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας 
τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά 
τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την 
άδεια της Αναθέτουσας Αρχής  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση του επαγγέλματός του 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της 
εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας 
της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 
την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 
υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην 
εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) 
και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος 
ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν  το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή 
έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου 
σύμφωνα με  την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση 
για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος 
που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω 
πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο 
σκοπό. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το σύστημα καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας αφορά σύστημα που θα διασφαλίζει 
ότι  η καταγραφή, ο έλεγχος και η κατανομή των λειτουργικών κατά περίπτωση 
εξόδων θα γίνεται με απόλυτα σωστό και παραγωγικό τρόπο. 

Περιγραφή του συστήματος 

Το σύστημα καταγραφής – μέτρησης θα αποτελείται από τους  μετρητές ηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι μετρητές ενέργειας έχουν την δυνατότητα με βάση τις χωροταξικές 
δυνατότητες που υπάρχουν να τοποθετηθούν είτε στην αναχώρηση στους χώρους 
γενικών πινάκων είτε στον υποπίνακα του οποίου θα μετριέται η κατανάλωση. Η 
εγκατάσταση μετρητών αφορά στο σύνολό τους τριφασικές παροχές. Η μεταφορα 
δεδομένων από τους επιμέρους πίνακες μέχρι τον σταθμό παρακολούθησης και 
ελέγχου θα γίνεται μέσω του δικτύου δεδομένων του ΙΤΕ. 

Πίνακας μέτρησης καταναλώσεων 

Αμπέρ (Α) μετρητή 50 63 80 100-125 
160-

200 
250 315 ΣΥΝΟΛΟ 

Κ
Τ
Η
Ρ
ΙΟ

 

Ι/ΕΚΕΚ 1  1 3 1  2 8 

ΙΙ/ΕΚΕΚ 2  1 4  3 1 11 

ΙΙΙ/ΕΚΕΚ 2 2 1 2 3   10 

IV/ΕΚΕΚ 1     1  2 

Α ΕΤΕΠ    1 (UPS)  1 1 3 

Β ΕΤΕΠ    2    2 

Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις 
 2      2 

Ε
Ι∆
ΙΚ
Ε
Σ

 Κ
Α
Τ
Α
Ν
Α
Λ
Ω
Σ
Ε
ΙΣ

 

Κ. ψύκτες 1,2      2  2 

Πίνακας κλιματισμού      1  1 

Ψυχροστάσιο    1    1 

Ψύκτης 

ψυχροστασίου 
   1    1 

Πεπιεσμένος αέρας  1      1 

Animal House      2  2 

Καφετέρια       2  2 

Clusters 

εργαστηριακών 

εφαρμογών 

     2  2 

UPS κτηρίων 

ειδικών εφαρμογών 
     6  6 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 56 
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Γενικές απαιτήσεις συστήματος λογισμικού, Αρχιτεκτονική του συστήματος 

Γενική περιγραφή 

Το σύστημα ενεργειακής εποπτείας και καταγραφής σε συνδυασμό με υλικά 
αυτοματισμού και αναλυτών ενέργειας θα είναι σε θέση να παρέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για το ενεργειακό προφίλ του ιδρύματος. Η επικοινωνία 
του λογισμικού ενεργειακής εποπτείας με τις συσκευές μέτρησης θα γίνεται μέσω του 
εσωτερικού δικτύου Ethernet του ιδρύματος. Τα κομβικά σημεία συγκέντρωσης των 
μετρητών θα είναι σε υφιστάμενους πίνακες που θα ανακατασκευαστούν κατάλληλα 
για να υποδεχθούν τη νέα υλικοτεχνική υποδομή του συστήματος. 

Σύμφωνα με την παραπάνω αρχιτεκτονική θα υπάρχει σειριακή διασύνδεση Modbus 
όλων των μετρητών που βρίσκονται εντός του ίδιου χώρου / κτιρίου (αν δύναται η 
αντίστοιχη καλωδίωση) και μέσω ενός μετατροπέα serial to Ethernet θα υπάρχει 
διασύνδεση των μετρητών αυτών με το λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης.  

Οι πληροφορίες των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας θα μεταφέρονται αποκλειστικά 
από την σειριακή διεπαφή τους. Παλμικά σήματα δεν θα είναι αποδεκτά   

Ηλεκτρική ενέργεια 

Η ηλεκτρική ενέργεια του Ιδρύματος σήμερα μετριέται από μετρητές ∆ΕΗ και το 
λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί τις 
αντίστοιχες αναφορές που θα αναλύουν την κατανομή της ενέργειας. 

Επιπλέον το λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης θα πρέπει να μπορεί να αναπαράγει 
τους ισχύοντες μηνιαίους λογαριασμούς ∆ΕΗ καθώς και μεγάλο αριθμό άλλων 
αναφορών που συντελούν στην αξιολόγηση του ενεργειακού προφίλ του ιδρύματος 
και την ποιότητα της παρεχόμενής ηλεκτρικής ενεργείας από τον εκάστοτε πάροχο.  

   

∆ικτύωση απομακρυσμένων ή επιπρόσθετων αναλυτών ηλ. ενέργειας 

Για να επικοινωνήσουν οι αναλυτές ενέργειας με το λογισμικό ενεργειακής διαχείρισης 
θα πρέπει να δικτυωθούν σε δίκτυο Ethernet TCP/IP. Οι μετρητές ενέργειας 
διαθέτουν σειριακό δίκτυο επικοινωνίας RS485 Modbus RTU. Για να μετατραπεί το 
σειριακό δίκτυο σε Ethernet θα χρησιμοποιηθεί μετατροπέας (gateway) στον οποίο 
μπορούν να συνδεθούν έως 32 μετρητές. Η χρήση αυτής της αρχιτεκτονικής μπορεί  
να χρησιμοποιηθεί για μετρητές ενέργειας που βρίσκονται απομακρυσμένα ή σε 
σημεία που δεν μπορεί να οδευτεί καλώδιο Liycy για να συνδεθούν με το gateway 
του κοντινότερου κομβικού πίνακα.  

Ακολουθεί ενδεικτική συνδεσμολογία δικτύου Modbus RTU: 
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Ηλεκτρονικός υπολογιστής / server 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα φιλοξενήσει το λογισμικό ενεργειακής εποπτείας 
θα πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστο τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, συμβατά πολήρως 
με το προτεινόμενο σύστημα: 

 
 CPU: Quad Core, 12M Cashe, 2.4GHz, 5.86GT/s 
 RAM: 24GB, 133MHz, UDIMM8(3DIMM3) 
 HD: x8 300GB 15K RPM 8ASCSI 6Gb/s 3.5h Hotplug Hard Drives 

Σε κάθε περίπτωση ο server δεν θα πρέπει να απασχολείται από άλλα λογισμικά 
τρίτων κατασκευαστών και θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτόν μόνο όσοι 
εμπλέκονται στην λειτουργία του. Η λειτουργία του H/Y-Server αφορά τον ανάδοχο. 

Εγκατάσταση λογισμικού 

Η εγκατάσταση του λογισμικού θα είναι ένας Standalone server και η καταγραφή των 
δεδομένων θα γίνεται στην SQL Standard Edition 2008 R2 ή SQL Standard Edition 
2012. Άπαξ και εγκατασταθεί ο server τότε οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτόν από το 
υπεύθυνο προσωπικό θα πρέπει να γίνεται μέσω του web περιβάλλοντός του και με 
διαφορετικό όνομα και κωδικό χρήστη. Μέσω  του περιβάλλοντος web θα δίνεται 
στους χρήστες η δυνατότητα να απεικονίζει και να παράγει: 

Dashboards – παρέχει τη δυνατότητα μέσα διαδραστικών γραφημάτων να 
παρουσιάζει ιστορικά δεδομένα και γραφήματα 

Diagrams – επιτρέπει σε πολλαπλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε γραφικές 
παραστάσεις και αναπαραστάσεις συμβάντων που σχετίζονται με τα καταγεγραμμένα 
δεδομένα, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς την προσθήκη κάποιου άλλου λογισμικού 

Tables – επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει απεικονίσεις δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο από φυσικές ή λογικές συσκευές σε προκαθορισμένους πίνακες ή 
σε πίνακες που δημιουργούνται από τους χρήστες 

Alarms – επιτρέπει στον χρήστη να απεικονίζει ενεργούς και ιστορικούς συναγερμούς 
σε μορφή πίνακα 

Reports – Επιτρέπει στον χρήστη να αναπαράγει τις έτοιμες αναφορές που 
παραδίδονται στο τέλος του έργου. 

 

Αναφορές 

Το προσφερόμενο λογισμικό θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω 
αναφορές που με τον συνδυασμό των κατάλληλων μετρητών θα είναι διαθέσιμες 
στους χρήστες του συστήματος: 
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1. Tabular 
 
2. Trend 
 
3. Load Profile 
 
4. Single Device Usage 
 
5. Multi Devices Usage 
 
6. CBEMA Curve   

Μετρήσεις που πραγματοποιούνται 

Ο κάθε επεξεργαστής μετρήσεων μπορεί να καταγράφει: 
 Κατάσταση φάσεων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας 
 Τρέχουσα τάση (voltage) της κάθε φάσης 
 Τρέχουσα πραγματική ισχύ κάθε φάσης 
 Κατανάλωση KWh ανά μετρητή με ρυθμιζόμενη καταγραφή (ενδ./15min) 
 Συνολικό ρεύμα με ρυθμ. διάστημα καταγραφής (ενδ. / 15min) 

Κύρια χαρακτηριστικά συστήματος καταγραφής:  
 Η κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα των συγκεντρωτών / συσκευές τηλε-εποπτείας 

δεν ξεπερνά τα 4Watt, σε αντίθεση με ένα κανονικό υπολογιστή ο οποίος έχει μέση 
κατανάλωση > 120Watt 

 Η κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα των μετρητών και προ-επεξεργαστών είναι κατά 
μέσο όρο 2 Watt 

 Οι προ-επεξεργαστές μετρήσεων μπορούν να αποθηκεύσουν όγκο μετρήσεων 
μεμονωμένα έως και 15 έτη χωρίς να είναι αναγκαία η μεταφορά των δεδομένων στον 
τοπικό συγκεντρωτή / συσκευή τηλε-εποπτείας, γεγονός που σημαίνει πως ακόμη και 
ένα χαθεί η δικτυακή επικοινωνία με το σημείο μέτρησης, καμία πληροφορία – 
μέτρηση  δεν χάνεται 

 Οι καταγραφές των ηλεκτρικών μετρήσεων γίνονται ανά 15 λεπτά της ώρας, ενώ η 
δειγματοληψία των μετρήσεων γίνεται ανά 1 λεπτό της ώρας, με αποτέλεσμα η 
αξιοπιστία να είναι η μέγιστη δυνατή ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει αστοχία 
υλικού του κύριου μετρητή, λόγω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ή ξαφνικής 
επανεκκίνησης 

 Οι καταγραφές των μετρήσεων γίνονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN50470-3 και 
ΕΝ62053-23 (μέτρηση εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος) 

 Η επεξεργασία και αποθήκευση των μετρήσεων γίνεται μέσω κρυπτογράφησης κατά 
το πρότυπο ISO/IEC 18033-3 standard (τυποποιημένο από το NIST) επομένως είναι 
αδύνατη η αλλοίωσή τους από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που τυχόν να έχει 
πρόσβαση στο σύστημα των μετρήσεων   

 Η μεταφορά των δεδομένων μέσω τοπικού δικτύου/διαδικτύου δεδομένων γίνεται σε 
όλα τα σημεία της μέσω VRN και ακολουθεί όλες τις κατά RFC 4026, RFC 2547 και 
RFC 2637 προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διακίνηση των δεδομένων 
μέσω οποιουδήποτε δημόσιου δικτύου δεδομένων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 

 

ΑΔΑ: Ω8ΥΖ469ΗΚΥ-ΒΜΝ



   

 

21

  

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

................ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες 
υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ.  .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται 
η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ 
(αριθ. Προκήρυξης-ημερομηνία διενέργειας) για την υλοποίηση του 
έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού. 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 
του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν 
από τα άρθρα αυτά. 

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την 
οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της 
που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε 
με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα 
με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 
ζητήσετε.  

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, 
με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική μεσεγγύηση. 

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ 
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη 
δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ημόσιο και ΝΠ∆∆, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν           
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 

ΠΡΟΣ 

.......... 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες 
υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται 
η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της  
................... και της ................. 

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 
του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από 
τα άρθρα αυτά. 

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την 
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή 
της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού 
της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την 
ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, 
με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική μεσεγγύηση. 

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ 
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη 
δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ημόσιο και ΝΠ∆∆, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

ΠΡΟΣ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες 
υπέρ της ........................ για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται 
η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία του έργου της Σύμβασης μεταξύ της  
................... και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των 
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 
του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από 
τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την 
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή 
της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  
αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 
καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού 
της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την 
ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, 
με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ 
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη 
δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ημόσιο και ΝΠ∆∆, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν 
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 

Στο Ηράκλειο, σήμερα στις …… …. 2014,  μεταξύ  

 

αφ΄ ενός 

του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας που εδρεύει στην οδό Ν. Πλαστήρα 100 στα 
Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης ΑΦΜ 090101655 και Β΄ ∆ΟΥ Ηρακλείου  και 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Κώστα 
Φωτάκη , (που θα καλείται στο εξής και χάριν συντομίας «ΙΤΕ») 

 

και αφ ετέρου 

Της εταιρείας……………………. που εδρεύει στη ………………………..με Α.Φ.Μ. 
……………και ∆ΟΥ ……………….και εκπροσωπείται νόμιμα από τον  ………………., 
……………..( ιδιότητα)(που θα καλείται στο εξής και χάριν συντομίας «Προμηθεύτρια 
Εταιρία») 

 

και από κοινού τα «ΜΕΡΗ» 

λαμβάνοντας υπ΄ όψιν  

1. τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

2. το υπ΄αριθ ………………..πρακτικό του ∆Σ του ΙΤΕ με το οποίο αποφάσισε την 
προκήρυξη του διαγωνισμού   

2. την με αριθ. Πρωτ …………………..προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 
και εγκατάσταση ……………………… 

4. την από  ……………….προσφορά της εταιρείας…………………….. 

6. την υπ αριθ. …………….απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας  με την οποία, έπειτα από εισήγηση της αρμοδίας Επιτροπής 
Αξιολόγησης , κατακυρώθηκε   η προμήθεια στην εταιρεία ……………… 

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση 
………………………στο  ΙΤΕ και η παροχή όλων των απαιτουμένων υπηρεσιών για την 
εγκατάσταση του και παράδοση σε λειτουργία. 

Αναλυτικότερα η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει να προμηθεύσει και να 
εγκαταστήσει το ………………………όπως λεπτομερώς περιγράφεται  στο Παράρτημα Α 
του παρόντος και περιλαμβάνονται στην από  ………………προσφορά της 
προμηθεύτριας εταιρείας, η οποία  αποτελούν  Παράρτημα Β αυτής. Τα παραρτήματα 
Α και Β επισυνάπτονται  και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
συμβάσεως . 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται για το χρονικό διάστημα  60 ημερών από 
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης προμήθειας, ήτοι μέχρι την……………...  

ΑΡΘΡΟ 3  

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παραλαβή της εγκατάστασης θα γίνει  από την επιτροπή παραλαβής. Η 
προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως το ΙΤΕ για την ακριβή 
ημερομηνία και ώρα παράδοσης. 

 Η παράδοση της εγκατάστασης θα γίνει από τεχνικούς της προμηθεύτριας εταιρίας 
στην επιτροπή παραλαβής του έργου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
εγκατάστασης εκκίνησης και δοκιμών.  
Η επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής προς χρήση εντός 5 εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα ή παράλειψη ή μη συμμόρφωση προς τους 
όρους της διακήρυξης ή της προσφοράς η επιτροπή παραλαβής γνωστοποιεί 
εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις κοινοποιεί στην προμηθεύτρια η οποία πρέπει 
να επανορθώσει το ελάττωμα ή παράλειψη εντός 20 ημερών. Σε περίπτωση άρνησης 
της προμηθεύτριας να επανορθώσει τα ελαττώματα ή σε περίπτωση που παρέλθει 
άπρακτη η  ταχθείσα προθεσμία ή σε περίπτωση μερικής  ή ελλιπούς επανορθώσεως 
η επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να τάξει νέα προθεσμία στην προμηθεύτρια 
για να επανορθώσει ή να κηρύξει έκπτωτη αυτήν.  
Μετάθεση χρονοδιαγράμματος  

Με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών δύναται να μετατεθεί το χρονοδιάγραμμα 
του έργου για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης τους ή  για λόγους 
ανωτέρας βίας. Το μέρος που αιτείται την μετάθεση υποχρεούται να τεκμηριώνει το 
αίτημα του  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Η προμηθεύτρια εταιρεία  εγγυάται προς το ΙΤΕ  ότι το Έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα 
με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι ο υπό προμήθεια εξοπλισμός  
θα πληρεί  όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση 
αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων (οφειλομένων ενδεικτικά σε 
ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι θα 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως 
αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από το 
ΙΤΕ κατά την εκτέλεση του Έργου. 

Η προμηθεύτρια  εγγυάται προς το ΙΤΕ ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την 
παράδοσή του καινούργιος. 

Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του 
εξοπλισμού, που θα καλείται στο εξής «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας», η 
προμηθεύτρια  εγγυάται ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση για το ΙΤΕ.  Ο εξοπλισμός νοείται σε καθεστώς εγγύησης υπό 
την ευθύνη της προμηθεύτριας  από τη στιγμή της εγκατάστασής του. Το χρονικό 
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διάστημα μεταξύ της εγκατάστασης και της παραλαβής δεν συμπεριλαμβάνεται στην 
περίοδο εγγύησης. 

Η προμηθεύτρια  εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισμού κατά 
την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Είναι υπεύθυνη για τη χωρίς καθυστέρηση 
και με δικά της έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την 
περίοδο αυτή. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται 
την αχρηστία μέρους ή του συνόλου του εξοπλισμού, η προμηθεύτρια  προβαίνει σε 
αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη 
Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση του ΙΤΕ. 

Το ΙΤΕ πληροφορεί την προμηθεύτρια  ως προς το είδος και την έκταση κάθε 
ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν η προμηθεύτρια  δεν αποκαταστήσει το 
ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, το ΙΤΕ μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση 
του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη της προμηθεύτριας. 

   ΑΡΘΡΟ 5 

 ΑΞΙΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 Η συνολική αξία της παραπάνω προμήθειας και εγκατάστασης ανέρχεται  στο ποσό 
των  ………………ευρώ πλέον ΦΠΑ …………….ευρώ. 

 Την προμηθεύτρια  βαρύνουν οι φόροι, δασμοί, τα έξοδα μεταφοράς και κάθε 
μορφής έξοδα ή δαπάνες προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία. 

Η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή από την Επιτροπή 
Παραλαβής και την σύνταξη του πρωτόκολλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, το αργότερο εντός 60 ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσής του.   

Επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων που θα εκδώσει η προμηθεύτρια εταιρεία θα 
διενεργηθεί από το ΙΤΕ παρακράτηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σύμφωνα 
με το  Ν.2198/94. Το ΙΤΕ θα εκδώσει ειδική προς τούτο βεβαίωση την οποία θα 
παραδώσει στην προμηθεύτρια. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για 
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ   

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η Προμηθεύτρια κατέθεσε την υπ' 
αριθμ………………………………………………………………………… Εγγυητική επιστολή της 
……………………………………………………………………………………. 

ποσού ………………….ευρώ (…..€),  (10% της συμβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.)  
που θα επιστραφεί μετά την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού και την παραλαβή 
του  και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλομένους. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ  ΙΤΕ σε περίπτωση 
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή της προσφοράς του προμηθευτή.  
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Για την καλή λειτουργία των υλικών κατά το χρονικό διάστημα της δωρεάν 
συντήρησής τους (περίοδος εγγύησης), ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την οριστική 
παραλαβή τους, να καταθέσει εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της 
συμβατικής τους αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. και με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από τη 
συμβατική περίοδο εγγύησης κατά τρεις (3) μήνες. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της περιόδου 
εγγύησης. 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Η προμηθεύτρια  δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος 
αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ΙΤΕ.  

ΑΡΘΡΟ 8 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η προμηθεύτρια  διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων και των εξαρτημάτων 
τους μέχρι την  ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής τους, οπότε η κυριότητα 
μεταβιβάζεται στο ΙΤΕ, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Η προμηθεύτρια  φέρει τον κίνδυνο για  ζημία ή απώλεια των προϊόντων που θα 
παραδοθούν στο ΙΤΕ σε εκτέλεση  της Σύμβασης Προμήθειας, μέχρι την ημερομηνία 
παραλαβής τους, υποχρεούμενη σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε  
αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάστασή τους.  Η προμηθεύτρια  υποχρεούται να 
λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών 
ή φθορών πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του ΙΤΕ και είναι υπεύθυνη για την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας ή ζημίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή 
επ΄ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου. Μετά την Παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται 
στο ΙΤΕ.  

Η προμηθεύτρια είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσω για την 
ασφάλεια προσώπων και εξοπλισμού και είναι υπεύθυνη για κάθε σωματική βλάβη 
προσώπων ή θάνατο προσωπικού του ΙΤΕ ή τρίτων ή εξοπλισμού που είναι δυνατόν 
να προξενηθεί κατά ή επ΄ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου εφόσον οφείλεται σε 
πράξη ή παράλειψη αυτής ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. Η προμηθεύτρια  
υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό της στους 
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ 
Το ΙΤΕ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) Η προμηθεύτρια  δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, 
παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις του ΙΤΕ. 

β) Η προμηθεύτρια  εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς 
την άδεια του ΙΤΕ.  

γ) Η προμηθεύτρια  πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική  διαχείριση ή εκκαθάριση, 
λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής 
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εκτελέσεως σε βάρος της, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών 
του στοιχείων. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στην 
προμηθεύτρια  της εκ μέρους του ΙΤΕ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση το ΙΤΕ δύναται, 
κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας 
είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν το ΙΤΕ γνωστοποιήσει εγγράφως προς 
την προμηθεύτρια ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 
Με την μετά από καταγγελία του ΙΤΕ λύση της Σύμβασης, η προμηθεύτρια 
υποχρεούται μετά από αίτηση του ΙΤΕ: 
α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής 

υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην 
εκείνων που  επιβάλλονται για την διασφάλιση  προϊόντων, εργασιών και 
εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει το ΙΤΕ, όποιο  προϊόν 
(ολοκληρωμένο ή μη)  έχει στην κατοχή της καθώς και τα πάσης φύσεως 
υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως  και οι 
συνεργάτες της πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στο ΙΤΕ κάθε εξοπλισμό, υλικά  ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα 
ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή της, εγγυώμενης ότι  και 
συνεργάτες της θα πράξουν  το ίδιο. 

Το ΙΤΕ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με  την 
Σύμβαση προς την προμηθεύτρια  μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 
Το ΙΤΕ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από την προμηθεύτρια  αποζημίωση για 
κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 
εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 

ΑΡΘΡΟ 11 
 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 προμηθεύτρια, επικαλούμενη υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
της σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο,  οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το ΙΤΕ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά 
εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το ΙΤΕ υποχρεούται να 
απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος της 
προμηθεύτριας, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η 
αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η προμηθεύτρια εταιρεία είναι ενήμερη για την υποχρέωση του ΙΤΕ να δημοσιοποιεί 
στοιχεία της παρούσης σύμβασης σύμφωνα με το  ν. 3861/2010 περί Ενίσχυσης της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
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διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραμμα ∆ιαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» και αποδέχεται την δημοσιοποίηση στο μέτρο και την έκταση που ο 
ως άνω νόμος απαιτεί. 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ-∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, το ΙΤΕ και η 
προμηθεύτρια  καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα 
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ηράκλειο Κρήτης  

H παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και έλαβε κάθε 
συμβαλλόμενος από δύο αντίτυπα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Πίνακας 1:     
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