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Θεσσαλονίκη, 17/6/2021 
Αριθμ. Πρωτ.: 22642/2021 

 
Προκήρυξη (Περίληψη) της με αριθ. πρωτ. 22645/2021  

Διακήρυξης Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  

«Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων (Τ.Ε.ΓΕ.Α.)», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, άνω των ορίων  

  

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 14ο χλμ. 

Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Τ.Κ.: 57001, Θέρμη-Θεσσαλονίκη,  τηλέφωνο επικοινωνίας Πανεπιστημιούπολης Καβάλας: +302510462376, e-mail: 

rcprocurement@emt.ihu.gr 

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κατάλληλου και εξειδικευμένου εξοπλισμού για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης (υπό την έννοια 

της ενσωμάτωσης πολλών δεξιοτήτων) καινοτόμου τεχνολογίας με όνομα «Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων (Τ.Ε.ΓΕ.Α.)» για βέλτιστη 

συνεργασία μιας ομάδας τροχήλατων ρομπότ εφοδιασμένων με αισθητήρια ηλεκτρονικά όργανα καθώς και με βραχίονες στους οποίους 

προσαρμόζονται κατάλληλα εργαλεία. Η (επίγεια) ομάδα των ρομπότ θα εφοδιάζεται με χάρτες πλοήγησης από εναέρια πολύπτερα. 

CPV : 42990000-2, 31720000-9, 32581000-9, 30213000-5, 30213100-6, 31712000-0, 42991200-1, 34136100-0, 42990000-2, 38434000-6, 

38432210-7, 38433000-9, 38000000-5, 38432200-4, 38433000-9, 31640000-4 

Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.  
Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 

τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (1.274.480,33€), συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ (προϋπολογισμός προ 24% ΦΠΑ: 

1.027.806,72€, 24% ΦΠΑ: 246.673,61€). 

Χρόνος παράδοσης υλικών: Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να παραδώσει/ουν τα υλικά εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Τρόπος χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Η δαπάνη για 

την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την Κ.Α. σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (αριθμός εναρίθμου έργου 2020ΣΕ11910117). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 της Πράξης : «Τεχνολογία Επιδέξιας Γεωργίας Αμπελώνων (Τ.Ε.ΓΕ.Α.)» η οποία έχει ενταχθεί στον 

άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6276/1429/Α2/20-11-2020 του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΗΠΒ46ΜΤΛΡ-ΡΣΞ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5046047. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Εγγυήσεις: Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση 

Εγγύησης Συμμετοχής ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας, του/των προσφερόμενου/μένων τμήματος/τμημάτων ειδών, εκτός Φ.Π.Α.  

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, 

που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση 

καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη 

νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει 

ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των 

ανωτέρω χωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ).  

Είδος διαδικασίας: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων.  

Κριτήρια ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής ανά 

τμήμα (ομάδα) ειδών. 

Tόπος υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

(ηλεκτρονική υποβολή), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Άγιος Λουκάς, Τ.Κ.: 65404, Καβάλα 

(έντυπη υποβολή).  
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Σελίδα 2 
 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 19/06/2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 της αυτής 

ημερομηνίας. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών : στις 26/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο ηλεκτρονικό Σύστημα Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : στις 30/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 

της αυτής ημερομηνίας.  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

Ημερομηνία αποστολής Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31/05/2021.  

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο : 17/06/2021 (για δημοσίευση στις 18/06/2021 έως και 18/06/2021).  

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος, ( https://rc.ihu.gr/): στις 18/06/2021. 

Ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας περίληψης Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (πρόγραμμα Διαύγεια) : 

στις 17/06/2021. 

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://eprocurement.gov.gr [Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): στις 17/06/2021. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στην διαδικτυακή πύλη του ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: στις 17/06/2021. 

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία : Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των προκηρυχθέντων τμημάτων είτε β) για ένα ή 

περισσότερα τμήματα αλλά για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. Πληροφορίες 

Πληροφορίες σχετικές με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και του φυσικού αντικειμένου δίδονται από τον κ. Θεόδωρο Παχίδη, τηλέφωνο 

επικοινωνίας: +302510462281, email: pated@cs.ihu.gr.  

Γενικές και ειδικές πληροφορίες σχετικές με τους όρους της διακήρυξης και των επί μέρους παραρτημάτων δίνονται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων, Αγ. Λουκάς, 
Καβάλα 65404 Κων/νο Δ. Βλυσνάκης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510462376, email :. rcprocurement@emt.ihu.gr 
Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο (νομαρχιακό και τοπικό) βαρύνει αναλογικά τον/τους 
Ανάδοχο/Αναδόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 και των παρ. 10, 12 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση άγονου 
διαγωνισμού τα έξοδα θα βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που υπάρχει στο αρχείο της υπηρεσίας 
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