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                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                               ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Θεσσαλονίκη, 28-07-2022 

Α.Π. 28796/2022 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 28795/28-07-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή εξιδεικευμένων 
επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των εταίρων του έργου καθώς και παροχή 
υπηρεσιών για την διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου». Η παρούσα σύμβαση 
περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Σύγχρονα εργαλεία για την έγκαιρη πρόβλεψη και παρακολούθηση 
του κινδύνου πυρκαγιών και πλημμυρών και καινοτόμες τεχνικές για την ευαισθητοποίηση και την 
ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα προστασίας - Modern Tools for wildfires' and Floods' Risk punctual 
forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard awareness and preparedness», 
ακρωνύμιο PREVEN-T, κωδικό MIS: 5067208 (κωδικό έργου 80814). Το έργο PREVEN-T υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-
2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών 
χωρών. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα. 

Η Διακήρυξη υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:   
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TMHMA A  

Α.1 

Μια ομάδα διαχείρισης (διαχειριστής έργου, οικονομι-
κός διευθυντής, διοικητικός βοηθός) θα είναι υπεύθυνη 
για τη διαχείριση του έργου και τον συντονισμό των 
εταίρων. Εκπόνηση 4 Αναφορών Προόδου (+ η τελική). 
Συμμετοχή σε όλες τις τεχνικές συναντήσεις (Παραδοτέο 
D1.1.2) 

1 15.920,00  15.920,00 

    

 

Α.2 

Ένας εμπειρογνώμονας με σχετική εμπειρία θα συντάξει 
ένα σχέδιο κεφαλαιοποίησης εξηγώντας τον τρόπο με 
τον οποίο τα αποτελέσματα του έργου θα μπορούν να 
μεταφερθούν σε άλλους οργανισμούς, περιφέρειες, 
χώρες εκτός της τρέχουσας σύμπραξης. Επίσης θα 
συνταχθεί και υπογραφεί συμφωνία κεφαλαιοποίησης 
(Παραδοτέο D5.1.5) 

1 8.580,00 8.580,00  

19.758,06 24.500,00 

 

TMHMA Β  
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Β.1 
Ένας εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος για τη διορ-
γάνωση συνεδριάσεων της συντονιστικής επιτροπής 
(οργάνωση, πρακτικά, συντονισμός) (Παραδοτέο D1.1.3) 

2 650,00 1.300,00 

    

 

Β.2 

Ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα αναπτύξει ένα 
«σχέδιο διασφάλισης κινδύνου και ποιότητας». Αυτό το 
παραδοτέο θα περιγράφει πολιτικές και διαδικασίες για 
τον εντοπισμό και τον χειρισμό ασυνήθιστων αιτιών 
αποκλίσεων του έργου (δηλαδή κινδύνου). Επιπλέον, 
αυτό το σχέδιο περιγράφει μια στρατηγική για να εγγυ-
ηθεί ότι οι ποιοτικές πτυχές του έργου πληρούνται και 
παρακολουθούνται τακτικά  (Παραδοτέο D1.1.5) 

1 2.000,00 2.000,00 

    

 

Β.3 

Ένας εμπειρογνώμονας θα συντάξει το σχέδιο επικοινω-
νίας σύμφωνα με τους κανόνες του Προγράμματος. Θα 
δώσει επίσης μεγάλη προσοχή στην εκπλήρωση των 
απαιτήσεων για τα άτομα με αναπηρία. (Παραδοτέο 
D2.1.1) 

1 800,00 800,00 

    

 

Β.4 

Αφορά την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου. Σχε-
διασμός - Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Βασικού 
Περιεχομένου - Εισαγωγή Δεδομένων - Σχεδιασμός - 
Ανάπτυξη - Υποσυστήματα Κοινωνικής Δικτύωσης (ενη-
μερωτικά δελτία, φόρουμ, facebook, twitter) - Εγχειρί-
διο λειτουργίας και Διαδικασίες Fail-Over - εκπαίδευση - 
Πιλοτική λειτουργία / Διορθωτικές ενέργειες (Φιλοξενία, 
Χρήση) (Παραδοτέο D2.1.2) 

1 5.580,00 5.580,00 

    

 

Β.5 

Αφορά τη διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης και 
του τελικού συνεδρίου. Ειδικότερα, οι δαπάνες αυτές 
αφορούν ενοικίαση χώρου, ελαφρύ γεύμα, δημοσιευ-
μένο υλικό (φάκελοι, στυλό κ.λπ.), δελτία τύπου, γραμ-
ματειακή εργασία κ.λπ. (Παραδοτέο D2.1.3) 

2 2.500,00 5.000,00 

    

 

Β.6 

Ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος 
να παράγει το σχετικό επικοινωνιακό υλικό που θα α-
ναφέρεται στο σχέδιο επικοινωνίας. Το υλικό αυτό α-
φορά φυλλάδια, μπροσούρα, αφίσες κ.λπ. (Παραδοτέο 
D2.1.5) 

1 2.500,00 2.500,00 

    

 

Β.7 

Υποστήριξη του ειδικού για εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό 
υλικό. Εμπειρογνώμονες θα λειτουργούν το Help desk 
για εκπαιδευτικούς και δημοτικούς υπαλλήλους (Παρα-
δοτέο D5.1.3) 

1 21.258,00 21.258,00 

    

 

Β.8 

Ενημερωτικό και εκπαιδευτικό σεμινάριο (εκπαίδευση 
των εκπαιδευτών) θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονί-
κη, όπου οι προσκεκλημένοι (πρωτοβάθμιοι, δευτερο-
βάθμιοι εκπαιδευτικοί, προσωπικό των Αρχών Πολιτικής 
Προστασίας και υπάλληλοι του Δήμου), θα έχουν την 
ευκαιρία να εξοικειωθούν και να εκπαιδευτούν με το 
Εικονικό σχολείο. Περιλαμβάνονται τα έξοδα 
μετακίνησης των ενδιαφερομένων (Παραδοτέο D5.1.3) 

1 3.910,00 3.910,00 

    

 

Β.9 

Ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας με εμπειρία σε θέ-
ματα αξιολόγησης θα αξιολογήσει όλες τις δράσεις του 
έργου και θα συντάξει τη σχετική τεχνική έκθεση (Πα-
ραδοτέο D5.1.5) 

1 2.300,00 2.300,00 

    

 

Β.10 

Αφορά την οργάνωση του εργαστηρίου κεφαλαιοποίη-
σης. Ειδικότερα, οι δαπάνες αυτές αφορούν ελαφρύ 
γεύμα, δελτία τύπου, γραμματειακή εργασία, σύνταξη 
πρακτικών και δημοσίευσή τους σε φυλλάδιο κ.λπ. (Πα-
ραδοτέο D5.1.5) 

1 3.538,60 3.538,60 

38.860,16 48.186,60 

 

TMHMA Γ  
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Γ.1 

Ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας θα είναι υπεύθυνος 
να δημοσιεύει σε συγκεκριμένο τύπο, περιοδικά και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, 
Linkedin, Google+, Youtube, κ.λπ.) άρθρα και υλικό διά-
δοσης σχετικά με την ιδέα, τους στόχους, τις ενέργειες 
και τα αποτελέσματα του έργου. Οι προδιαγραφές θα 
προκύψουν από το σχέδιο επικοινωνίας (Παραδοτέο 
D2.1.4) 

1 4.100,00 4.100,00 

    

 

Γ.2 

Οργάνωση μιας εκδήλωσης για την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων στις αρχές και των δύο χωρών. Περι-
λαμβάνει έξοδα ενοικίασης του χώρου, ελαφρύ γεύμα, 
θέματα γραμματείας, έξοδα μετακίνησης για τους εν-
διαφερόμενους κ.λπ. (Παραδοτέο D4.1.3) 

1 2.550,00 2.550,00 

5.362,90 6.650,00 

 

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 63.981,13 79.336,60 
 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV) Περιγραφή 
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 
79412000-5 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 
85312320-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
73200000-4 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης 
72415000-2 Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 

 
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από έναν υποψήφιο Ανάδοχο για ένα ή για περισσότερα Τμήματα 
ή για όλα τα Τμήματα, απαραίτητα όμως με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της 
Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται για καθένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού, στα 
οποία επιθυμούν να συμμετέχουν, να υποβάλλουν διακριτή προσφορά. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα 
ενός ευρώ και δέκα τριών λεπτών [63.981,13€] πλέον ΦΠΑ, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτών [15.355,47€], ήτοι συνολικό ποσό 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εβδομήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εξήντα 
λεπτών [79.336,60€]. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Σύγχρονα εργαλεία για την έγκαιρη πρόβλεψη 
και παρακολούθηση του κινδύνου πυρκαγιών και πλημμυρών και καινοτόμες τεχνικές για την ευαισθη-
τοποίηση και την ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα προστασίας - Modern Tools for wildfires' and 
Floods' Risk punctual forecast and monitoring and innovative techniques for citizens' safeguard 
awareness and preparedness», ακρωνύμιο PREVEN-T, κωδικό MIS: 5067208 (κωδικό έργου 80814). Το 
έργο PREVEN-T υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους 
των συμμετεχουσών χωρών. 

Διάρκεια του έργου  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει δέκα (10) μήνες από την 
καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και σε κάθε 
περίπτωση η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι την 02η-09-2023. 

Αναθέτουσα αρχή  

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.) 
Ταχ. Διεύθυνση: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
Ταχ. Κώδικας: 57001 
Τηλ.:  2310-807594, 2310-807596 
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Ιστοσελίδα: https://www.rc.ihu.gr    
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: rcprocurement@ihu.gr , rcprocurement@emt.ihu.gr 

Γλώσσα του Διαγωνισμού 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών  

(α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Πέμπτη, 25-08-2022 και ώρα 2.00μ.μ. 

Αποσφράγιση των προσφορών  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», Πέμπτη, 01-09-2022 και ώρα 11.00π.μ. μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.  

Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-
μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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. 

Εναλλακτικές προσφορές  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Ισχύς προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (06)  ημέρες 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα διακήρυξη έλαβε 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  163577. 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

https://www.rc.ihu.edu.gr/
mailto:rcprocurement@ihu.gr
mailto:rcprocurement@emt.ihu.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Περαιτέρω πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως είναι διαθέσιμες από τον κ. Εμμανουλούδη 
Δημήτριο, Καθηγητή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δι.Πα.Ε. και Επιστημονικά 
Υπεύθυνο του Έργου, στο τηλέφωνο 252510-60465 και στο email demmano@for.ihu.gr και την 
προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): https://www.rc.ihu.gr. 

Εγγυήσεις  

Για την έγκυρη συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί 
στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, του κάθε τμήματος, με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.  

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 ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Τροποποίηση της σύμβασης  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.   

                                                                                                                                                     
O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 
 
 

Καθ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος 
Πρόεδρος Ε.Ε.Δι. / Δι.Πα.Ε. 
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