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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ημερομηνία: 16-09-2022 

Αρ. Πρωτ. 34525/2022 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 34503/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
στο πλαίσιο του έργου «Αναβάθμιση των διαδικασιών ποιότητας και υποστήριξη της Μονάδας 
Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», με Κωδικό MIS 5093230. 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος προσκαλεί 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» (CPV: 80340000-9, 80430000-7, 80511000-9) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 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€], τους κάτωθι οικονομικούς 
φορείς: 

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» 

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται 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 
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Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ". Η 
πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Η Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της 
34503/2022 Πρόσκλησης. 

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

Ο Ανάδοχος πρόκειται να παράσχει τις υπηρεσίες στο προσωπικό του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος. 

Αρμόδιος Επιστημονικά Υπεύθυνος είναι ο κ. Διαμαντάρας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων / Σχολή Μηχανικών Δι.Πα.Ε.. 

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

Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στο 
διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής https://www.rc.ihu.gr . 

Οι προσφορές υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. Πανεπιστημιούπολη Θέρμης τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Ταχ. Κωδ. 570 01 Θέρμη, 
Θεσσαλονίκη. 

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. 

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

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

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση παρέχονται από το τμήμα 
Προμηθειών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. στην πανεπιστημιούπολη Θέρμης στο τηλέφωνο 2310807594 
και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών https://www.rc.ihu.gr . 

Περαιτέρω πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως είναι διαθέσιμες από τον 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. 

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. 

 
O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 
 
 
 
 
 
 

Καθ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος 
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