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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Ημερομηνία: 29-11-2022 

Αρ. Πρωτ. 45757/2022 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 45756/29-01-2022 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος προσκαλεί σε 
Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της παρ. 2  περ. α. του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 
για την ανάθεση της προμήθειας επιστημονικών οργάνων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δράσεις 
Χρηματοδότησης Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)» στους κάτωθι 
οικονομικούς φορείς: 

• Την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε. (ΑΦΜ 997826122)», 

• Την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. (ΑΦΜ 084134880)»,  

• Την εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΑΦΜ 072615923)», 

• Την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ – Vasco Medical (ΑΦΜ 046355142)», 

• Την εταιρεία με την επωνυμία «TELEMETRICS ΕΠΕ (ΑΦΜ 099348251)» και 

• Την εταιρεία με την επωνυμία «NETSCOPE SOLUTIONS Α.Ε. (ΑΦΜ 099940480)». 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και 
ογδόντα επτά λεπτών [7.108,87€] χωρίς ΦΠΑ, ποσού χιλίων επτακοσίων έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών 
[1.706,13€] (24%) Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ [8.815,00€] 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του έργου με τίτλο «Δράσεις Χρηματοδότησης Τμημάτων του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)», με κωδικό έργου 80826. 

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

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.  

Τα υπό προμήθεια είδη θα εγκατασταθούν με υπόδειξη του επιστημονικά υπευθύνου του προγράμματος 
στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. 

Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και λήγει εξήντα (60) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
εκτέλεσης του έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή   
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.) 
Ταχ. Διεύθυνση : 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, Θέρμη-Θεσσαλονίκη 
Ταχ. Κώδικας : 57001 
Τηλ : 2310807594, 2510462376 
Ιστοσελίδα : https://www.rc.ihu.gr 

https://www.rc.ihu.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΞΔ46ΨΖ3Π-Ν6Χ
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : apatkou@ihu.gr , kvlisnakis@emt.ihu.gr  

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 12-12-2022 και ώρα 02.00μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Αποσφράγιση των προσφορών  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή, 16-12-2022, ώρα 11:00  π.μ.   

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 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

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 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:  178362. 

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. 

Περαιτέρω πληροφορίες Ειδικής και Τεχνικής Φύσεως είναι διαθέσιμες από τον κ. Αγγελόπουλο Σταμάτη, 
Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας του Δι.Πα.Ε. και Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, στο τηλέφωνο 
2310-807516 και στο email saggelopoulos@ihu.gr και την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο 
διαδίκτυο (URL): https://www.rc.ihu.gr. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας  
του ΕΛΚΕ / Δι.Πα.Ε. 

 
 
 

Καθ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος 

Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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