
 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Ημερομηνία: 16-09-2022 

Αρ. Πρωτ. 34503/2022 

 

Προς: 1. «Advanced Business Process Management (Abpm), 
Οργάνωση Επιχειρήσεων - Εκπαίδευση», 

2. «Ρίζος Γεώργιος, Διαφημιστικές Υπηρεσίες», και 

3. «Μουρατίδης Άγγελος του Χρήστου, Διαφημιστικές 
Υπηρεσίες» 

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση  
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  της παρ. 2  περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της 
προμήθειας παροχής υπηρεσίας «Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα διοίκησης 
ποιότητας» στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας και υποστήριξη της 
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», με Κωδικό MIS 5093230. 
 

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος 

 

Προϋπολογισμός Συνολική αξία 63.000,00€ (50.806,45€ χωρίς Φ.Π.Α, Φ.Π.Α. (24%): 

12.193,55€). 

Διαδικασία Ανάθεσης Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2  περ. α. 

του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016  

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών  

30/09/2022, ώρα 14:00 μ.μ. 

Τόπος κατάθεσης 

προσφορών και διενέργειας 

Διαγωνισμού 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), 14o χλμ. Θεσσαλονίκης – 

Μουδανιών, Ταχ. Κωδ. 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Ημερομηνία αποσφράγισης 

προσφορών 

03/10/2022, ώρα 11:00 π.μ. 

Πρωτόκολλο διαγωνισμού 34503/2022 

Κωδικός Έργου 80683 

 





 

 

 
Σελίδα 2 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. α’ του ν. 
4412/2016 για την προμήθεια παροχής υπηρεσίας «Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα 
διοίκησης ποιότητας» στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 80683, με τίτλο «Αναβάθμιση των διαδικασιών 
ποιότητας και υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος», με Κωδικό MIS 5074535 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η παρούσα σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
«ΕΔΒΜ124» με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4519 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονα Προτεραιότητας: 6, «Βελτίωση της Ποιότητας και 
Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με Τίτλο 
«Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία τους 
Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ» με βάση την απόφαση ένταξης 5093230 με αρ. πρωτ. 2198/04.6.2021 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Η 
πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΓΛΚ 64-07 του προϋπολογισμού του έργου με κωδικό 
80683, Κατηγορία Δαπάνης: Εξωτερικές Υπηρεσίες - Γραφικής ύλης, έντυπων, εκτυπώσεων, βιβλίων. 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος προκειμένου να προβεί 
στην ανάθεση της προμήθειας παροχής υπηρεσίας «Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα 
διοίκησης ποιότητας» (συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών 
[50.806,45€], πλέον ΦΠΑ ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ και εκατό ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε 
λεπτών [12.193,55€], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ 
[63.000,00€]), και έχοντας υπόψη ότι η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 , 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) , 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και 
λοιπές διατάξεις», 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 
66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 





 

 

 
Σελίδα 3 

 

 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 
1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες 
εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) 
των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς»2, 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) , 

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 
των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»., 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 
επ., 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» , 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 
1      Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 

8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €) 
2      Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 

Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» , 

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

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις, 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 το Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», 

 τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
Δι.Πα.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω 
προγράμματος, 

 την υπ΄ αριθμ. 174/13-04-2022 Θέμα Α3-2 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., με 
θέμα την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού κάτω των ορίων, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 24%: 
63.000,00€, 

 την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15980/20-04-2022 διακήρυξη  (ΑΔΑΜ: 22PROC010437604), 

 την υπ’ αριθ. 196η/06-07-2022 Θέμα Α3-4 (ΑΔΑ: 9ΣΜ346ΨΖ3Π-ΤΗΘ) απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., με θέμα την έγκριση του «Πρακτικού (Ι) αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής & τεχνικών προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού» σύμφωνα με το οποίο ο 
διαγωνισμός κρίνεται άγονος. Περαιτέρω, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 106 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς την αναθέτουσα αρχή την συνέχιση της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης με τους ίδιους όρους με προσφυγή στην διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 του ν.4412/2016. 
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

1.  Την εταιρεία με την επωνυμία «Advanced Business Process Management (Abpm), Οργάνωση 
Επιχειρήσεων - Εκπαίδευση», 

2.   Την εταιρεία με την επωνυμία «Ρίζος Γεώργιος, Διαφημιστικές Υπηρεσίες», και 

3. Την εταιρεία με την επωνυμία «Μουρατίδης Άγγελος του Χρήστου, Διαφημιστικές Υπηρεσίες» 

να αποστείλουν είτε ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής, ή με courier, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, ενυπόγραφη προσφορά (η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, 
ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου) για την προμήθεια παροχής υπηρεσίας 
«Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα διοίκησης ποιότητας» εκτιμώμενου 
προϋπολογισμού εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ [63.000,00€] συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αυτή 
αποτυπώνεται στα Παραρτήματα της παρούσας. 

 

1. Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση 

1.1  Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρ.32, παρ. 2α “Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρθ.32 της Οδηγίας 2014/14/ΕΕ)” του ν. 4412/2016. 

 

1.2  Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΔΒΜ124» με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4519 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
Άξονα Προτεραιότητας: 6, «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού 
Συστήματος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με Τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την 
Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία τους Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ» με βάση την απόφαση 
ένταξης με κωδικό ΟΠΣ: 5093230 με αρ. πρωτ. 2198/04.6.2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Η πράξη συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

 

2. Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο του παρόντος Τεύχους Διαπραγμάτευσης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): https://www.rc.ihu.gr στην διαδρομή : https://rc.ihu.gr/?cat=28. 

 

2.1  Γλώσσα  

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά 
με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται 
στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα 

https://www.rc.ihu.gr/
https://rc.ihu.gr/?cat=28
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αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.2  Εγγυήσεις 

2.2.1 Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

2.2.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ, και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του 
συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η 
ή όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσης. 

 

3. Αντικείμενο σύμβασης και προϋπολογισμός 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας «Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα 
διοίκησης ποιότητας», σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα διακήρυξη. 
Αναλυτικότερη περιγραφή των υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας.      
 

Ημερίδες 
Αριθμός 

Ημερίδων 

Κόστος / 
Ημερίδα  

(με ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(με ΦΠΑ) 

3 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 5 ωρών έκαστη, για την πρώτη 
ομάδα, με εκτιμώμενο πλήθος εκπαιδευομένων 150 άτομα (σύμφωνα 
με το παράρτημα 1 της διακήρυξης) 

9 7.000,00€ 63.000,00€ 
3 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 5 ωρών έκαστη, για την δεύτερη 
ομάδα, με εκτιμώμενο πλήθος εκπαιδευομένων 50 άτομα (σύμφωνα 
με το παράρτημα 1 της διακήρυξης) 

3 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 5 ωρών έκαστη, για την τρίτη 
ομάδα, με εκτιμώμενο πλήθος εκπαιδευομένων 500 άτομα (σύμφωνα 
με το παράρτημα 1 της διακήρυξης) 
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ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00€ 63.000,00€ 

 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει εννέα (09) μήνες μετά την 
υπογραφή της σύμβασης του έργου. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτών [50.806,45€] πλέον ΦΠΑ ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ και εκατό ενενήντα τρία 
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών [12.193,55€], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εξήντα 
τριών χιλιάδων ευρώ [63.000,00€]. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:     30/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:           01/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

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

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV) Περιγραφή 

80340000-9 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

80430000-7 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων σε πανεπιστημιακό επίπεδο 

80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 
 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του υπό προκήρυξη έργου.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
I της παρούσας διακήρυξης.  

 

4. Απαιτήσεις συμμετοχής 

4.1  Προϋποθέσεις συμμετοχής 

1. Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 

2. Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της 
επικουρικής ασφάλισης), 

3. Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. 
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4. Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στις παρ. 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α του άρθρου73 του Ν.4412/2016. 

5. Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ του άρθρου 
73 του Ν.4412/2016. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται, ιδίως, οι λόγοι που 
αναφέρονται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 ήτοι ιδίως: αα) 
Η επιβολή σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.   
Να μην τους έχει επιβληθεί η ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς και γενικότερα από τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου οργάνου. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν 
προσφορά. 

 

5. Κρητήρια επιλογής 

5.1  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .   

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.2  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
μεγαλύτερο ή ίσο με το 100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένου του 
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αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος να αφορά τις τρεις (3) κλεισμένες οικονομικές χρήσεις (2021, 2020, 2019) (η 
απαίτηση για ελάχιστη οικονομική επάρκεια αφορά το κάθε οικονομικό έτος και όχι στο σύνολο των ετών) 
από την δημοσίευση της παρούσας. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 
τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων τότε πρέπει ο ετήσιος κύκλος εργασιών του, κατά τις 
διαχειριστικές χρήσεις που δραστηριοποιείται, να είναι κατ’ ελάχιστον ίσος με την εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης. 

5.3  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους με το υπό ανάθεση έργο. 

Ειδικότερα:  

1. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών 
κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης που περιγράφονται στο Παράρτημα 
Ι. Συγκεκριμένα, η  στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να έχει την παρακάτω δομή: 

a) Υπεύθυνος/η Έργου, ο/η οποίος/α θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Έργου του Αναδόχου και θα 
έχει την ευθύνη του συντονισμού της όπως επίσης και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής και θα φέρει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του έργου από την πλευρά 
του Αναδόχου. 

b) Μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών και την 
παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. 

2. Η ομάδα έργου του οικονομικού φορέα θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχη πολυετή εμπειρία 
(τουλάχιστον πενταετή) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης ή συμβουλευτικής για 
οργανισμούς/επιχειρήσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία 
υλοποίησης τουλάχιστον ενός ολοκληρωμένου έργου σε εκπαίδευση ή συμβουλευτική σε Ιδρύματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

3. Η ομάδα έργου του οικονομικού φορέα θα πρέπει να διαθέτει πενταετή (5η) απόδειξη εμπειρίας 
στον τομέα της επικοινωνίας και δημοσιότητας.  

4. Ο/Η Υπεύθυνος/η της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι ειδικός/ή επί του θέματος της διαχείρισης 
ποιότητας και τεκμηριωμένα να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο ακαδημαϊκό 
προσωπικό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ήτοι να κατέχει Διδακτορικό τίτλο συναφή με το 
αντικείμενο της «Διαχείρισης Ποιότητας».  

5. Τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας έργου να έχει εμπειρία (τουλάχιστον 5ετή) σε Συμβουλευτική, 
Διοίκηση και εκπαίδευση σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς.Η ομάδα έργου να  
διαθέτει ενεργό ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης 
ενηλίκων. 

6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.4  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να 
εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν οργανωμένο σύστημα 
διαχείρισης Ποιότητας. 

Συγκεκριμένα οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση: 

● ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο σε ισχύ, και περιοριστικά στα πεδία πιστοποίησης παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης ενηλίκων 

● Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης ποιότητας 

● Υπηρεσίες συμβούλου προς δημόσιους φορείς 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. 
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα 
με ειδικές ανάγκες και να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του 
ν. 4412/2016. 

 

6. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται απαραίτητα με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 
Ι της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν διακριτή προσφορά, η οποία να 
καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων και της ποσότητας του Τμήματος.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (09) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Στην προσφορά θα αναγράφεται η τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πλέον Φ.Π.Α. και σε κάθε 
περίπτωση η προσφορά του οικονομικού φορέα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον εκτιμώμενο συνολικό 
προϋπολογισμό του είδους και τον συνολικό προϋπολογισμό, όπως αυτός εκτίθεται στον ανωτέρω 
πίνακα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (09) 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 το αργότερο έως την 30η Ιουνίου 2023.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει τιμής. 

 

7. Χρόνος – Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφοράς.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 30-09-2022 και ώρα 14.00 
μ.μ. στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. Πανεπιστημιούπολη Θέρμης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή 
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αποστέλλεται ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής ή με courier. Η ημερομηνία αποστολής των 
προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του ΕΛΚΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε. Σε κάθε περίπτωση, 
οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί έως και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. 

Ο οικονομικός φορέας καλείται να υποβάλει την προσφορά του σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω: 

ΠΡΟΣ: 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), 
14o χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Ταχ. Κωδ. 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Αριθμός πρωτοκόλλου Τεύχους Διαπραγμάτευσης : 34503/2022 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής: Παρασκευή, 30-09-2022 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Διαμαντάρας Κωνσταντίνος (ΚΕ 80683) 

και να φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία». 

 

7.1 Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Εντός του φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι (υπό)φάκελοι : 

Φάκελος Α με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής,  

Φάκελος Β με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά,  

Φάκελος Γ με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά,  

Φάκελος Δ με την ένδειξη Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Υποφάκελος Α : Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, με την οποία να δηλώνει:  

1) ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016,  

2) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,  

3) Ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς 
εξουσιοδοτημένο. 

4) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

Β) Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο προσκομίζει, για την απόδειξη της 
νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). 

Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό τους. 

Υποφάκελος Β : Τεχνική Προσφορά  

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και 
ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα. 
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Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, της παρούσας. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα 
των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα τεχνικής φύσεως στον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, κ. Διαμαντάρα Κωνσταντίνο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων / Σχολή Μηχανικών ΔΙ.ΠΑ.Ε. και Επιστημονικό Υπεύθυνο 
του Έργου, στο τηλέφωνο 2310-013592 και στο email kdiamant@ihu.gr. 

Υποφάκελος Γ : Οικονομική Προσφορά  

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης, 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του προσφέροντος στην 
τελευταία σελίδα. 

Υποφάκελος Δ : Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο (υπό)φάκελος Δ, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης 
της προσφοράς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Α΄ 74), των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 4.1 («Προϋποθέσεις 
συμμετοχής») της παρούσας Πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ: 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016. 

2. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο να 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους. 

4. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του. 

5. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

6. Πρωτότυπη ένορκη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί 
μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. δ του 
άρθρου του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Εναλλακτικά, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων 
υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 
μπορούν να συμπεριλάβουν στον εν λόγω (υπό)φάκελο Δ, προς αντικατάσταση των αντίστοιχων 
δικαιολογητικών, ΜΟΝΟ υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι: 

α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, και 

mailto:kdiamant@ihu.gr
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β) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Παράλληλα, υποβάλλει αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία 
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγησή τους, η δε αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές. 

Σε κάθε περίπτωση, η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από 
αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. 

 

8. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού με τη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης η οποία ορίστηκε με την 174η/13-04-2022 Θέμα Α3-2 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. (ΑΔΑ: 6ΔΔΩ46ΨΖ3Π-ΟΦΕ). Η απόφαση κοινοποιείται με επιμέλεια στους προσφέροντες 
μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016, η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί 
να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. 

 

9.  Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί ηλεκτρονικά την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 με κάθε πρόσφορο τρόπο 
επί αποδείξει. Μετά τη επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική. 

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 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ, και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του 
συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η 
ή όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της σύμβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132, ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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10. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως προς τους 
όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί σχετικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 219 του 
ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι δεν επηρεάζεται η 
καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις, κατόπιν εισήγησης του ποσοστού 
έκπτωσης από αυτήν. 

 

11. Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά (σε τρεις ισόποσες δόσεις) με την προσκόμιση 
κάθε φορά των νομίμων παραστατικών και των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί έκδοση έγγραφης βεβαίωσης του 
Επιστημονικά Υπεύθυνου περί της υλοποίησης των παραδοτέων κάθε τμήματος, καθώς και η ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων αυτών από τις αρμόδιες επιτροπές. 

Ειδικότερα, η πληρωμή θα γίνεται μετά το πέρας κάθε μίας από τις τρεις φάσεις που περιγράφονται 
παρακάτω και πάντως το αργότερο μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ήτοι εννέα (9) μήνες μετά την υπογραφή 
της ή σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως 30/9/2023. 

● Φάση 1: ολοκλήρωση τριών πρώτων ημερίδων (πέρας 3ης ημερίδας) 
● Φάση 2: ολοκλήρωση επόμενων τριών ημερίδων (πέρας 6ης ημερίδας) 
● Φάση 3: ολοκλήρωση επόμενων τριών ημερίδων (πέρας 9ης και τελευταίας ημερίδας) 

Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων κάθε φάσης απαιτείται από τον Ανάδοχο η 
προσκόμιση όλων των σχετικών παραδοτέων που αναγράφονται στον πίνακα Α5 του Παραρτήματος Ι, μαζί  
με ενδιάμεση απολογιστική έκθεση που θα τεκμηριώνει την ολοκλήρωση της κάθε φάσης. 

Οι δαπάνες του Αναδόχου θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί, τιμολογηθεί, και λογιστικοποιηθεί το 
αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2023. Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε., μετά από εντολή του Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου 
και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου. 

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15980/20-04-2022 διακήρυξη του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 22PROC010437604). 

Στη διαπραγμάτευση ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 15980/20-04-2022 22PROC010437604 διακήρυξης 
προσαρμοσμένης στις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α’) και ακολουθεί 
παρακάτω.  
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Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης - Υπόδειγμα 
Τεχνικής Προσφοράς  

Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Παράρτημα ΙΙΙ: Σχέδιο Σύμβασης 

Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής  

 

 

 
O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 
 
 
 
 
 
 

Καθ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης - Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε 
θέματα διοίκησης ποιότητας». 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες αφορούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος που ασχολείται με την ποιότητα. Σκοπός του προγράμματος  είναι 
η παροχή εκπαίδευσης στο ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου, με θέμα τη διοίκηση της ποιότητας, 
στοχεύοντας ειδικότερα στις στρατηγικές και στην εφαρμογή της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση θα αφορά όλα τα γενικά και ειδικά θέματα ποιότητας που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο 
στη λειτουργία του. Τα αντικείμενα εκπαίδευσης που θα προσφερθούν θα πρέπει να βασίζονται τόσο στο 
επιστημονικό θεωρητικό υπόβαθρο του αντικειμένου όσο και σε πρακτικές εφαρμογές. Στα αντικείμενα 
εκπαίδευσης θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα παρακάτω αντικείμενα: 

1. Η στρατηγική 

2. Η διοίκηση ποιότητας 

3. Ο προγραμματισμός 

4. Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων 

5. Η παραγωγή και μεταφορά της καινοτομίας 

6. Η χρηματοδότηση 

7. Η σύνδεση με την αγορά εργασίας 

8. Η αξιολόγηση των επιδόσεων 

9. Η βελτίωση της εφαρμοζόμενης πολιτικής ποιότητας. 

Όλα τα παραπάνω θα εντάσσονται στον ευρύτερο ρόλο του Πανεπιστημίου στην κοινωνία. Το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις ποιότητας της ΕΘΑΑΕ.  

Στις εκπαιδεύσεις θα καλυφθούν και θέματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο των διοικητικών επιστημών, 
όπως τουλάχιστον τα παρακάτω:  

α) Διοίκηση ποιότητας: Θεωρία, γενικές αρχές και τρόποι εφαρμογής, συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
και πρότυπα απαιτήσεων ποιότητας.  

β) Διοίκηση έργου: Έννοιες, οργάνωση αντικειμένου, πόροι, παρακολούθηση, παράδοση.  

γ) Βασικές αρχές μάνατζμεντ και οργανωσιακή συμπεριφορά: Προγραμματισμός (στρατηγική, λήψη 
αποφάσεων). Οργάνωση (κατανόηση και λειτουργία της οργανωσιακής δομής, διαδικασίες). Διεύθυνση-
ηγεσία (ομάδες, επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων, παρακίνηση). Έλεγχος (αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, μέτρηση).  

δ) Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: Πρόσληψη, ένταξη, εκπαίδευση, ανάπτυξη, αξιολόγηση, εξέλιξη. 
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Α1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει την διοργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών ημερίδων. 
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης λαμβάνοντας υπόψη, όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
όπως αυτά θα προβλέπονται κατά την προγραμματισμένη περίοδο υλοποίησής τους και για όσο διάστημα 
συνεχίζουν να ισχύουν οι ειδικές συνθήκες της πανδημία της Covid 19.  

Επιπλέον, η υλοποίηση των εκπαιδευτικών ημερίδων θα περιλαμβάνει και υλοποίηση ξεχωριστής 
ενότητας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σε κατάλληλα διαμορφωμένη web πλατφόρμα που θα υποδείξει το 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η παραπάνω πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας των δια ζώσης εκπαιδεύσεων 
και θα τελεί υπό τον έλεγχο και την διαχείριση του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

Στα παραδοτέα, όπως αυτά προβλέπονται στον πίνακα Α5 του παρόντος παραρτήματος Ι, θα πρέπει 
επιπλέον να προσκομίζονται σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, τα φύλλα αξιολόγησης της κάθε ημερίδας και 
των ομιλητών, τα ερωτηματολόγια, φωτογραφικό υλικό από τις ημερίδες, δημοσιεύσεις σε τοπικές 
ιστοσελίδες των νομών που πραγματοποιήθηκαν οι ημερίδες, λίστα συμμετεχόντων και το ψηφιακό υλικό 
από τις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν. Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνονται και οι προμήθειες 
υλικού που προβλέπονται ανά ημερίδα στον πίνακα Α5 του παραρτήματος Ι. 

Οι παραπάνω ημερίδες θα στοχεύουν σε 3 ομάδες εκπαιδευομένων και ως εκ τούτου θα σχεδιαστεί 
ξεχωριστό πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε μια από τις παρακάτω ομάδες ως εξής 

Ομάδα Α: Ακαδημαϊκό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των Ομάδων Εσωτερικής 
Αξιολόγησης (Ομ.Ε.Α.) των τμημάτων και των Σχολών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., ηγεσία του Πανεπιστημίου (Πρυτανικές 
αρχές, Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμημάτων) 

Ομάδα Β: Προσωπικό της ΜΟ.ΔΙ.Π. και στελέχη της διοίκησης (προϊστάμενοι διευθύνσεων) υπεύθυνοι 
ποιότητας των υπηρεσιών. 

Ομάδα Γ: Φοιτητές 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μια ημερίδα για κάθε ομάδα από τις 
παραπάνω (πραγματοποίηση 9 συνολικά ημερίδων), στους νομούς Θεσσαλονίκης, Σερρών και Καβάλας 
όπου βρίσκονται οι έδρες των τεσσάρων κόμβων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 

• 3 ημερίδες στην πόλη της Θεσσαλονίκης (μία ανά ομάδα) που θα εξυπηρετήσουν το προσωπικό 
και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου στους κόμβους Θέρμης και Σίνδου 

• 3 ημερίδες στην πόλη των Σερρών (μία ανά ομάδα) που θα εξυπηρετήσουν το προσωπικό και τους 
φοιτητές του Πανεπιστημίου στον κόμβο των Σερρών 

• 3 ημερίδες στην πόλη της Καβάλας (μία ανά ομάδα) που θα εξυπηρετήσουν το προσωπικό και 
τους φοιτητές του Πανεπιστημίου στον κόμβο της Καβάλας 

Οι ημερίδες για τις Ομάδες Α και Β θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις του ΔΙΠΑΕ στις 
αντίστοιχες πόλεις. 

Μετά την επιλογή του, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παράδοση των κατωτέρω: 

Ημερίδες 
Αριθμός 

Ημερίδων 

Κόστος / 
Ημερίδα  

(με ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(με ΦΠΑ) 
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3 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 5 ωρών 
έκαστη, για την πρώτη ομάδα, με εκτιμώμενο 
πλήθος εκπαιδευομένων 150 άτομα 

9 7.000,00€ 63.000,00€ 
3 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 5 ωρών 
έκαστη, για την δεύτερη ομάδα, με εκτιμώμενο 
πλήθος εκπαιδευομένων 50 άτομα 

3 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 5 ωρών 
έκαστη, για την τρίτη ομάδα, με εκτιμώμενο 
πλήθος εκπαιδευομένων 500 άτομα. 

 

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών ημερίδων θα ξεκινήσει από την πόλη της Θεσσαλονίκης και 
συγκεκριμένα από την ομάδα Α (Ακαδημαϊκό προσωπικό, μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π., Ομ.Ε.Α. κλπ). Πριν την 
έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής διαδικασίας θα προηγηθεί εναρκτήρια εκδήλωση, στην οποία θα 
προβλέπονται χαιρετισμοί και σύντομες εισηγήσεις σχετικές με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από 
καλεσμένους εισηγητές. Η πρόσκληση και η συμμετοχή των παραπάνω θα γίνει κατόπιν συνεργασίας  
του αναδόχου με το ΔΙ.ΠΑ.Ε.. Ειδικά για την συγκεκριμένη ημερίδα, επιπλέον του εισηγητή από το ΔΙ.ΠΑ.Ε 
ή και την ΕΘΑΑΕ, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και ένας εισηγητής από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in 
Higher Education / ENQA ) ή την Ένωση Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (European University Association / 
EUA). Η πρόσκληση και η συμμετοχή των παραπάνω θα γίνει κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Με το πέρας των εκπαιδευτικών ημερίδων θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί έντυπο και πολυμεσικό 
σχετικό ψηφιακό υλικό το οποίο θα παραδοθεί στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Οι ειδικότερες απαιτήσεις αναφέρονται στο 
εδάφιο Α5 του παρόντος παραρτήματος. 

 

Α2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σε εννέα (9) μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης και όχι 
πέραν της λήξης του έργου ήτοι 30ή Ιουνίου 2023.  

 

Α3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1. Το εκπαιδευτικό υλικό ως προς τη θεματολογία του θα πρέπει να ακολουθεί τα οριζόμενα στην 
περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, στην ενότητα Α (θεματικές κατηγορίες και εκπαιδευτικές 
ενότητες). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει δηλαδή να μπορεί να ανταποκριθεί με κατάλληλο 
εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στη φυσιογνωμία και στις ειδικότερες απαιτήσεις των ΑΕΙ.  

2. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένο με διαδραστικά στοιχεία 
(αφήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, χρήση σεναρίων, πραγματικών περιπτώσεων, ασκήσεις κ.λπ.), με 
σκοπό την επίτευξη υψηλού βαθμού κατανόησής του από τους συμμετέχοντες. 

3. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαδικασιών με σαφείς όρους και 
προϋποθέσεις αλλά και του σχετικού υλικού και εντύπων, η εφαρμογή των οποίων  θα πρέπει να 
πιστοποιείται από τον ίδιο τον ανάδοχο. 

4. Η διαδικασία της πιστοποίησης θα πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και θα λαμβάνει χώρα με 
το πέρας της κάθε ημερίδας. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας θα παρέχεται 
σχετική βεβαίωση  παρακολούθησης. 
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5. Η κάθε εκπαιδευτική ημερίδα θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε εκπαιδευτικών ωρών (με 
προγραμματισμένα ενδιάμεσα διαλείμματα), στις οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία της 
πιστοποίησης.  

6. Το οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό και ηλεκτρονικό υλικό και πάσης φύσεως υλικό προώθησης (π.χ. 
φωτογραφίες) θα πρέπει να δημιουργηθεί και να είναι διαθέσιμο προς παράδοση σε κατάλληλο 
ηλεκτρονικό αρχείο προς το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και ό,τι υλικό 
περιλαμβάνεται στις εκπαιδεύσεις θα μαγνητοσκοπηθεί σε κατάλληλα ψηφιακά αρχεία και θα 
παραδοθεί με σκοπό την υλοποίηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

7. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο και το προωθητικό υλικό ανάλογα με τις υποδείξεις του Ιδρύματος ή της ΕΘΑΑΕ ώστε να 
λάβει την τελική έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού ένα μήνα πριν την έναρξη των ημερίδων. 

8. Σε κάθε εκπαιδευτική ημερίδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένας εισηγητής από το ΔΙ.ΠΑ.Ε ή και 
την ΕΘΑΑΕ. Ειδικά για την εκπαιδευτική ημερίδα της ομάδας Α (Ακαδημαϊκό προσωπικό, μέλη 
ΜΟ.ΔΙ.Π., Ομ.Ε.Α. κλπ) που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της  Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται και ένας επιπλέον εισηγητής από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education 
/ ENQA ) ή την Ένωση Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (European University Association / EUA). Η 
πρόσκληση και η συμμετοχή των παραπάνω θα γίνει κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

Α4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα στην υλοποίηση έργων αντίστοιχου μεγέθους με το υπό ανάθεση έργο. 

Ειδικότερα:  

1. Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών κατάλληλων 
για την επιτυχή υλοποίηση των υπηρεσιών εκπαίδευσης που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι. 
Συγκεκριμένα, η  στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να έχει την παρακάτω 
δομή: 

a) Υπεύθυνος/η Έργου, ο/η οποίος/α θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Έργου του Αναδόχου και θα 
έχει την ευθύνη του συντονισμού της όπως επίσης και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής και θα φέρει τη συνολική ευθύνη εκτέλεσης του έργου από την πλευρά 
του Αναδόχου. 

b) Μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών και την 
παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. 

2. Η ομάδα έργου του οικονομικού φορέα θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχη πολυετή εμπειρία 
(τουλάχιστον πενταετή) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης ή συμβουλευτικής για 
οργανισμούς/επιχειρήσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία 
υλοποίησης τουλάχιστον ενός ολοκληρωμένου έργου σε εκπαίδευση ή συμβουλευτική σε Ιδρύματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

3. Η ομάδα έργου του οικονομικού φορέα θα πρέπει να διαθέτει πενταετή (5η) απόδειξη εμπειρίας 
στον τομέα της επικοινωνίας και δημοσιότητας.  

4. Ο/Η Υπεύθυνος/η της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι ειδικός/ή επί του θέματος της διαχείρισης 
ποιότητας και τεκμηριωμένα να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο ακαδημαϊκό 
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προσωπικό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ήτοι να κατέχει Διδακτορικό τίτλο συναφή με το 
αντικείμενο της «Διαχείρισης Ποιότητας».  

5. Τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας έργου να έχει εμπειρία (τουλάχιστον 5ετή) σε Συμβουλευτική, 
Διοίκηση και εκπαίδευση σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. 

6. Η ομάδα έργου να διαθέτει ενεργό ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και εκπαίδευσης ενηλίκων. 

7. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

Α5. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Παροχή εκπαιδευτικών 
ημερίδων 

Περιλαμβάνει το οργανωτικό μέρος και την 
υλοποίηση των ημερίδων. 

Όσο αφορά στο οργανωτικό μέρος θα 
πραγματοποιηθούν τουλάχιστον οι παρακάτω 
ενέργειες: πρόταση και καθορισμός της θεματολογίας 
κάθε ημερίδας, εφαρμογή εκπαιδευτικού 
περιεχομένου, δημιουργία αρχείων παρουσιάσεων 
και σεναρίων, ασκήσεων κλπ, εύρεση κατάλληλου 
χώρου, κατάλληλος εξοπλισμός αίθουσας εκδήλωσης, 
τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ημερίδων,  
τηλεφωνικές επικοινωνίες και προσκλήσεις, 
ενημέρωση και διάχυση, γραμματειακή υποστήριξη, 
παρακολούθηση πραγματοποίησης ημερίδων. 

Όσο αφορά στο περιεχόμενο των ημερίδων, οι 
ημερίδες θα περιέχουν υποχρεωτικά τα αντικείμενα 
που περιγράφονται στο παράρτημα Ι, Μέρος Α - 
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης και 
θα υλοποιούνται όπως περιγράφεται αναλυτικά στο 
παράρτημα Ι και συγκεκριμένα στις ενότητες Α1, Α2 
και Α3. 

9 

2 Εφαρμογή διαδικασίας 
πιστοποίησης των 
συμμετεχόντων στις ημερίδες 

Περιλαμβάνει 

1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών 
πιστοποίησης των εκπαιδευομένων από τον Ανάδοχο 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
ερωτηματολογίων και των φύλλων αξιολογήσεων σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
2. Δημιουργία και αποστολή αποδεικτικού 
πιστοποίησης επιτυχούς παρακολούθησης των 
εκπαιδευομένων (βεβαίωση) σε ηλεκτρονική μορφή 

9 

3 Banner Εκδηλώσεων (RollUp 
80x200εκ) 

Υλικό: μουσαμάς Χρώματα: τετραχρωμία, μια όψη, 
Πλαστικοποίηση: όχι 

3 
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4 Ενημερωτικές αφίσες 
πραγματοποίησης ημερίδων 

Σχεδιασμός, εκτύπωση και τοποθέτηση σε ενδεικτικά 
σημεία που θα οριστούν 

Μέγεθος 50x70 εκ. Χρώματα: τετραχρωμία, μια όψη 

100 

5 Ηλεκτρονική πρόσκληση ανά 
ομάδα εκπαιδευομένων 

Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πρόσκλησης με δυνατότητα 
διαμόρφωσης σχετικής με το μέσο προώθησης 
(ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα κ.α.) 

Κοινοποίηση, διάχυση και ηλεκτρονική προώθηση 
στις ομάδες εκπαιδευομένων 

9 

6 Folder Α4 για εκδηλώσεις με 
εκτύπωση σχετικού λογότυπου 
και μπλοκ με στυλό 
ενσωματωμένο 700τεμ. 

Folder A4, διάσταση κλειστό: 23x30 εκ. Χαρτί 350γρ, 
Όψη: Ματ 

700 

7 Ηλεκτρονικό πρόγραμμα  
ημερίδων ανά ομάδα 
εκπαιδευομένων 

Σχεδιασμός προγράμματος ημερίδων σε ηλεκτρονική 
μορφή κατάλληλη για κοινοποίηση στην ιστοσελίδα 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

3 

8 Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής 
Εγγραφής 

Δημιουργία πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Εγγραφής 
παραμετροποιημένη με βάση την ημερίδα και την 
ομάδα εκπαιδευομένων  

1 

9 Παρουσιολόγια Δημιουργία παρουσιολογίων σε έντυπη μορφή. 
Συμπλήρωση, υπογραφή από τους συμμετέχοντες και 
από τον ομιλητή και παράδοση των παρουσιολογίων 

9 

10 Μετακίνηση Ομιλητή από το 
εξωτερικό 

Αφορά αεροπορικά εισιτήρια μετακίνησης στο χώρο 
των εκπαιδεύσεων και επιστροφής στην έδρα του 
ομιλητή. 

1 

11 Φιλοξενία Ομιλητή από το 
εξωτερικό 

Αφορά φιλοξενία σε ξενοδοχείο με παροχή πρωινού 
και γεύματος, έως δύο διανυκτερεύσεις 

1 

12 Μετακίνηση Ομιλητών από το 
εσωτερικό (Επιστημόνων ή 
Στελεχών ΕΘΑΑΕ) 

Αφορά εισιτήρια μετακίνησης (αεροπορικά, τρένο, 
κλπ) στο χώρο των εκπαιδεύσεων και επιστροφής 
στην έδρα των ομιλητών. 

9 

13 Φιλοξενία Ομιλητών από το 
εσωτερικό (Επιστημόνων ή 
Στελεχών ΕΘΑΑΕ) 

Αφορά φιλοξενία σε ξενοδοχείο με παροχή πρωινού 
και γεύματος, έως μια διανυκτέρευση. 

9 
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14 Δημιουργία θεματικών 
εκπαιδευτικών φυλλαδίων 
(σχεδιασμός και εκτύπωση) 
για την Ομάδα 
εκπαιδευομένων Α 

Περιλαμβάνει τη δημιουργία έντυπου εκπαιδευτικού 
υλικού που σχετίζεται με τα ειδικά θέματα των 
ημερίδων για την ομάδα του Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού. Το υλικό αυτό θα διανέμεται στους 
εκπαιδευόμενους κάθε ημερίδας. Το πλεονάζον υλικό 
θα παραδοθεί στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Μέγεθος A4 ανοιχτό, Α5 
κλειστό, 8σέλιδο, με τετράχρωμη εκτύπωση σε χαρτί 
150 gr velvet (στα ελληνικά) 

500 

15 Δημιουργία θεματικών 
εκπαιδευτικών φυλλαδίων 
(σχεδιασμός και εκτύπωση) 
για την Ομάδα 
εκπαιδευομένων Β 

Περιλαμβάνει τη δημιουργία έντυπου εκπαιδευτικού 
υλικού που σχετίζεται με τα ειδικά θέματα των 
ημερίδων για το προσωπικό της ΜΟΔΙΠ τα στελέχη 
διοίκησης και τους υπεύθυνους ποιότητας των 
υπηρεσιών. Το υλικό αυτό θα διανέμεται στους 
εκπαιδευόμενους κάθε ημερίδας. Το πλεονάζον υλικό 
θα παραδοθεί στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Μέγεθος A4 ανοιχτό, Α5 
κλειστό, 8σέλιδο, με τετράχρωμη εκτύπωση σε χαρτί 
150 gr velvet (στα ελληνικά) 

500 

16 Δημιουργία θεματικών 
εκπαιδευτικών φυλλαδίων 
(σχεδιασμός και εκτύπωση) 
για την Ομάδα 
εκπαιδευομένων Γ 

Περιλαμβάνει τη δημιουργία έντυπου εκπαιδευτικού 
υλικού που σχετίζεται με τα ειδικά θέματα των 
ημερίδων για τους φοιτητές. Το υλικό αυτό θα 
διανέμεται στους εκπαιδευόμενους κάθε ημερίδας. 
Το πλεονάζον υλικό θα παραδοθεί στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
Μέγεθος A4 ανοιχτό, Α5 κλειστό, 8σέλιδο, με 
τετράχρωμη εκτύπωση σε χαρτί 150 gr velvet (στα 
ελληνικά) 

1000 

17 Καταγραφή των 
παρουσιάσεων των ομιλητών 
των ημερίδων 

Καταγραφή παρουσιάσεων των εκπαιδευτικών 
ημερίδων με ίδια μέσα του αναδόχου και δημιουργία 
και παράδοση σχετικών πολυμεσικών αρχείων (βίντεο 
και φωτογραφίες) 

9 

18 Εστίαση (catering)  Παροχή catering για τις 9 ημερίδες  και για συνολικά 
700 άτομα. Αναλυτικά: 

1. Ημερίδα ομάδα Α (Θεσσαλονίκη): catering για 90 
άτομα 

2. Ημερίδα ομάδα Α (Σέρρες): catering για 30 άτομα 

3. Ημερίδα ομάδα Α (Καβάλα): catering για 30 άτομα 

4. Ημερίδα ομάδα Β (Θεσσαλονίκη): catering για 25 
άτομα 

5. Ημερίδα ομάδα Β (Σέρρες): catering για 15 άτομα 

6. Ημερίδα ομάδα Β (Καβάλα): catering για 10 άτομα 

7. Ημερίδα ομάδα Γ (Θεσσαλονίκη): catering για 250 

700 
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άτομα 

8. Ημερίδα ομάδα Γ (Σέρρες): catering για 125 άτομα 

9. Ημερίδα ομάδα Γ (Καβάλα): catering για 125 
άτομα 

Στο σερβιριζόμενο μενού θα περιλαμβάνονται ανά 
άτομο τουλάχιστον καφές, 1 χυμός, 1 νερό, 1 μικρό 
σάντουιτς, 1 αλμυρό σνακ και 1 γλυκό σνακ. 

 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές ως ακολούθως: 

1. Το εκπαιδευτικό υλικό ως προς τη θεματολογία του θα πρέπει να ακολουθεί τα οριζόμενα στην 
περιγραφή του φυσικού αντικειμένου, στην ενότητα Α (θεματικές κατηγορίες και εκπαιδευτικές ενότητες). 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει δηλαδή να μπορεί να ανταποκριθεί με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 
προσαρμοσμένο στη φυσιογνωμία και στις ειδικότερες απαιτήσεις των ΑΕΙ.  
2. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ειδικά διαμορφωμένο με διαδραστικά στοιχεία 
(αφήγηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, χρήση σεναρίων, πραγματικών περιπτώσεων, ασκήσεις κ.λπ.), με 
σκοπό την επίτευξη υψηλού βαθμού κατανόησής του από τους συμμετέχοντες. 
3. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαδικασιών με σαφείς 
όρους και προϋποθέσεις αλλά και του σχετικού υλικού και των εντύπων, η εφαρμογή των οποίων  θα 
πρέπει να πιστοποιείται από τον ίδιο τον ανάδοχο. 
4. Η διαδικασία της πιστοποίησης θα πρέπει να είναι γνωστή εκ των προτέρων και θα λαμβάνει χώρα 
με το πέρας της κάθε ημερίδας. Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας θα παρέχεται 
σχετική βεβαίωση  παρακολούθησης. 
5. Η κάθε εκπαιδευτική ημερίδα θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε εκπαιδευτικών ωρών 
(με προγραμματισμένα ενδιάμεσα διαλείμματα), στις οποίες δεν θα συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία της 
πιστοποίησης.  
6. Το οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό και ηλεκτρονικό υλικό και πάσης φύσεως υλικό προώθησης 
(π.χ. φωτογραφίες) θα πρέπει να δημιουργηθεί και να είναι διαθέσιμο προς παράδοση σε κατάλληλο 
ηλεκτρονικό αρχείο προς το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Η υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και ό,τι υλικό 
περιλαμβάνεται στις εκπαιδεύσεις θα μαγνητοσκοπηθεί σε ψηφιακό αρχείο και θα παραδοθεί με σκοπό 
την υλοποίηση της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 
7. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο ανάλογα με τις υποδείξεις του Ιδρύματος ή της ΕΘΑΑΕ ώστε να λάβει την τελική έγκριση του 
εκπαιδευτικού υλικού ένα μήνα πριν την έναρξη των ημερίδων. 
8. Σε κάθε εκπαιδευτική ημερίδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένας εισηγητής από το ΔΙ.ΠΑ.Ε ή 
και την ΕΘΑΑΕ. Ειδικά για την εκπαιδευτική ημερίδα της ομάδας Α (Ακαδημαϊκό προσωπικό, μέλη 
ΜΟ.ΔΙ.Π., Ομ.Ε.Α. κλπ) που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ένας 
επιπλέον εισηγητής από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education / ENQA ) ή  την Ένωση 
Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων (European University Association / EUA). Η πρόσκληση και η συμμετοχή των 
παραπάνω θα γίνει κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

ΜΕΡΟΣ Β -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε 
θέματα διοίκησης ποιότητας». 
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας και υποστήριξη 
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ: 
5093230 (κωδικό έργου 80683), που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΔΒΜ124» με κωδικό ΟΠΣ 
ΕΣΠΑ: 4519 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση», Άξονα Προτεραιότητας: 6, «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του 
Εκπαιδευτικού Συστήματος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με Τίτλο «Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, 
για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία τους _Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ» με βάση την 

απόφαση ένταξης 5093230 με αρ. πρωτ. 2198/04.6.2021 της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ".Η πράξη συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

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

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV) Περιγραφή 

80340000-9 Ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

80430000-7 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων σε πανεπιστημιακό επίπεδο 

80511000-9 Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων έξι ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτών [50.806,45€] πλέον ΦΠΑ ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ και εκατό ενενήντα τρία 
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών [12.193,55€], ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εξήντα 
τριών χιλιάδων ευρώ [63.000,00€]. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –Οικονομική Προσφορά  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία και πρέπει να  συνοδεύεται  από 
τον ακόλουθο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή PDF η οποία θα φέρει υποχρεωτικά 
σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου: 

Ημερίδες 
Αριθμός 

Ημερίδων 

Κόστος / 
Ημερίδα  

(με ΦΠΑ) 

Σύνολο 

(με ΦΠΑ) 

3 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 5 ωρών έκαστη, για την πρώτη ομάδα, 
με εκτιμώμενο πλήθος εκπαιδευομένων 150 άτομα (σύμφωνα με το 
παράρτημα 1 της διακήρυξης) 

9   
3 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 5 ωρών έκαστη, για την δεύτερη 
ομάδα, με εκτιμώμενο πλήθος εκπαιδευομένων 50 άτομα (σύμφωνα με το 
παράρτημα 1 της διακήρυξης) 

3 εκπαιδευτικές ημερίδες διάρκειας 5 ωρών έκαστη, για την τρίτη ομάδα, 
με εκτιμώμενο πλήθος εκπαιδευομένων 500 άτομα (σύμφωνα με το 
παράρτημα 1 της διακήρυξης) 

ΣΥΝΟΛΟ   

 
Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα) 
Επωνυμία εταιρείας :  …………………………………….. 
ΑΦΜ/ΔΟΥ :  ……………………………………………………. 
Διεύθυνση: ………………………………………………..……. 
Τηλ. Επικοιν.: …………………………………………….……. 
E-mail: …………………………………………………….………. 
Νόμιμος Εκπρόσωπος:   (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) ………………………………………………………. 
Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) :  ………………………….……….. ημέρες 
 
Ημερομηνία                 : ………….….…..…………….. 

 
(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 
 

 

• Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δυο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε 
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν 
το τρίτο δεκαδικά ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  

• Ο ανάδοχος βαρύνεται υποχρεωτικά με τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της 
καθαρής αξίας. Επιπρόσθετα, μετά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της 
καθαρής αξίας (προ Φ.Π.Α.) και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων. Βεβαίωση χορηγείται από την αρμόδια 
υπηρεσία για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. 
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• Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο του 
έργου), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό 
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ  
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(μετά από διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού) 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την …….., οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που 
εδρεύει στο 14ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Καθηγητή Σταμάτιο Αγγελόπουλο, Πρόεδρο της Ε.Ε.Δι., ΑΦΜ 997015012, ΔΟΥ Ζ' Θεσ/νίκης, εφεξής 
καλούμενος ως «Αναθέτουσα Αρχή» και 

αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία ................. ΑΦΜ …………………………, ΔΟΥ …………… που εδρεύει 
……………………………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον ……………………. (ιδιότητα), εφεξής 
καλούμενη ως «Ανάδοχος»,   

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

1. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση των διαδικασιών 
ποιότητας και υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ: 5093230 (κωδικό έργου 80683), που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
«ΕΔΒΜ124» με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4519 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονα Προτεραιότητας: 6, «Βελτίωση της Ποιότητας και 
Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020 με Τίτλο 
«Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ, για την Αποτελεσματικότερη και Αποδοτικότερη λειτουργία τους 
Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ» με βάση την απόφαση ένταξης 5093230 με αρ. πρωτ. 2198/04.6.2021 της  
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ". Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με Επιστημονικό 
Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του 
Δι.Πα.Ε. κο Κωνσταντίνο Διαμαντάρα, αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την παροχή υπηρεσιών: 

«Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα διοίκησης ποιότητας»  

όπως οι υπηρεσίες περιλαμβάνονται τόσο στις τεχνικές προδιαγραφές του υπ’ αριθ. 15980/20-04-2022 
Διαγωνισμού που διενεργήθηκε την …/…/……….., όσο και στην από ………… (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ: …..) τεχνική 
προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου - Ανάδοχου, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της 
παρούσας σύμβασης. Στο δεύτερο συμβαλλόμενο κατακυρώθηκε η εν λόγω παροχή υπηρεσιών 
σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. ………. απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

2. Ο Ανάδοχος πρόκειται να παράσχει την «Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών σε θέματα διοίκησης 
ποιότητας» στο προσωπικό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης και αναλαμβάνει να 
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εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σε χρονικό διάστημα εννέα (09) μηνών από την καταχώρηση 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) της παρούσας και σε κάθε 
περίπτωση η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη του έργου ήτοι το αργότερο έως την 30η 
Ιουνίου 2023. 

4. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και λήγει εννέα (09) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης 
του έργου όπως αυτό προβλέπεται στο ως άνω άρθρο 3 της παρούσας. 

5. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το παραπάνω περιγραφόμενο έργο, σύμφωνα με την οικονομική του 
προσφορά, έναντι τιμήματος που ανέρχεται στο ποσό των …… Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) 
και αποτελεί τη συνολικά συμφωνηθείσα αμοιβή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου με 
τίτλο «Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας και υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος». 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τα οριζόμενα σύμφωνα στο άρθρο 64 του Ν. 
4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τ.Α’). 

6. Η ως άνω αμοιβή θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της διακήρυξης. 

7. Ο Ανάδοχος παρέδωσε σήμερα την υπ' αριθ. …………………….. εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης που εκδόθηκε από την Τράπεζα………, ποσού -…………- Ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας ……… μηνών. 

8. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικό 
ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικό ασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

9. Υποχρεώσεις Αναδόχου: Ο ανάδοχος υπέχει επιπλέον τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

9.1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 
προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 
καθώς και τη σχετική προσφορά του. 
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9.2. Τα παραδοτέα που προβλέπεται να παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης πρέπει να 
συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα, στην παρούσα σύμβαση, στην προκήρυξη και στα 
υπόλοιπα συμβατικά τεύχη. 

9.3. Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας: Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, 
ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες 
των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το 
προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η 
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση 
κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών από τον ανάδοχο σε τρίτους και την παράλειψή 
της στο μέλλον. 

9.4. Κίνδυνος ζημίας ή απώλειας: Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των 
προϊόντων που θα παραδοθούν και της κατασκευής που θα εκτελέσει στην αναθέτουσα αρχή σε 
εφαρμογή της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε 
περίπτωση ζημιάς, φθοράς, απώλειας ή ελαττωματικής εγκατάστασής τους σε πλήρη 
αποκατάσταση ή αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται 
στην αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία της αναθέτουσας αρχής, του 
προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι 
δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο, εφόσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 

9.5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως για κάθε ζημία την 
αναθέτουσα αρχή που προκύπτει από απαίτηση τρίτων σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου, η 
οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και 
εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή στην 
Προσφορά. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την αναθέτουσα 
αρχή για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του αναδόχου ή των 
προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να συνδράμει με δαπάνες του καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η 
παροχή αποδεικτικών στοιχείων, την αναθέτουσα αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε 
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή 
πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

10. Εκχώρηση της Σύμβασης: Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 
αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της 
αναθέτουσας αρχής και αφού τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, το δικαίωμα είσπραξης της συμβατικής 
του αμοιβής. 

11. Υπεργολαβία: 

Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που αναφέρονται 
στην προσφορά του. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν συμβατική σχέση με την αναθέτουσα αρχή. Ο 
ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των 
υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή 
των υπαλλήλων του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος 
υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της 
Σύμβασης και εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος ενημερώνει 
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προηγουμένως την αναθέτουσα αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το 
αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο 
πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της αναθέτουσας αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα 
συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Εάν ο ανάδοχος συνάψει 
σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, 
να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

12. Καταγγελία της σύμβασης: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση απροθέσμως και 
αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον ανάδοχο, την αναθέτουσα αρχή ή και 
κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση 
της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την 
περιέλευση στον ανάδοχο της εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η 
περιέλευση της δήλωσης στον ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την 
καταγγελία λύεται η παρούσα σύμβαση. 

13. Έκπτωση Αναδόχου: Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στην προκήρυξη και στον νόμο, εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους της 
σύμβασης και των λοιπών συμβατικών τευχών. Πριν από την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της, να τάξει συγκεκριμένη 
προθεσμία συμμόρφωσής του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Με την απόφαση κήρυξης του 
αναδόχου έκπτωτου λύεται η παρούσα σύμβαση. Η μη άσκηση από την αναθέτουσα αρχή 
οποιασδήποτε αρμοδιότητάς της δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι αποτελεί είτε 
σχετική παραίτηση της αναθέτουσας αρχής, είτε σχετική σιωπηρή άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας. 

14. Λύση της σύμβασης: Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και πριν την πάροδο της χρονικής της διάρκειας, 
σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος 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. Μετά την με οιονδήποτε τρόπο λύση 
της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται μετά από σχετική δήλωση της αναθέτουσας αρχής: α) Να 
απόσχει από τη 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 ή εργασία (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη), υπό την απόλυτη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής, η οποία δύναται να αρνηθεί να παραλάβει το σύνολο του 
έργου, εφόσον δεν αρκεί η μερική εκπλήρωση. γ) Να παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή κάθε 
εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης και 
ευρίσκονται στην κατοχή του. Το συντομότερο δυνατό μετά τη λύση της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή, μετά από γνώμη της Επιτροπής, βεβαιώνει την αξία του ήδη εκτελεσθέντος κατά τον χρόνο λύσης 
της σύμβασης μέρους αυτής καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά την ημερομηνία λύση 
της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συμψηφίζει σχετικά οποιαδήποτε απαίτησή της έναντι 
του αναδόχου. 

15. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση τυχόν διαφοράς που μπορεί να προκύψει 
σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
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16. Η παρούσα μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του πρώτου των συμβαλλομένων. 

17. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ' αριθμόν 15980/20-04-2022 διακήρυξη. 

18. Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης καταχωρούνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) δυνάμει των διατάξεων του ν. 4013/2011 & του ν. 4957/2022. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (02) αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται ως 
ακολούθως : 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 
 
 
 
 

Καθηγητής Σταμάτιος Αγγελόπουλος 

 
Για το δεύτερο συμβαλλόμενο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΚΔΟΤΗΣ ....................................................... Ημερομηνία έκδοσης .........................  
Προς: Τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε. 
Εγγυητική επιστολή μας υπ' αριθμ ............ για ευρώ ....................  
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής .......................  
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης  ............. Οδός ............ Αριθμός ........ Τ.Κ ........ } 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων 
 
α)........  ....... οδός .........   ....... αριθμός ..........  ....... Τ.Κ. ... 

β) ........  ....... οδός .........   ....... αριθμός ..........  ....... Τ.Κ. ... 
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 
και μέχρι του ποσού των ευρώ .............................. , για την καλή εκτέλεση της σύμβασης   
(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης), που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)  .........  με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)   
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) , σύμφωνα με τη με αριθμό 
προκήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις .......................................  
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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