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                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
                                                               ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Θεσσαλονίκη, 11-01-2023 

Α.Π. 1332/2023 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1328/11-01-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος προκηρύσσει 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών: α) 
Εκδηλώσεων: Διοργάνωση εκδηλώσεων "Ημέρας Καριέρας", β) Ανάπτυξης διαδικτύου: Δημιουργία 
Ιστοσελίδας ΓΔ Δι.Πα.Ε., και γ) Διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων: Συμμετοχή σε εκθέσεις, και 
εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας». Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο (1) της Πράξης με 
τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», της με αριθμ. πρωτ. 1646/23-
04-2021 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδικό MIS 5075901 (ΑΔΑ: 6ΣΦΗ46ΜΤΛΡ-7Ρ0) στο Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» που συγχρηματοδοτείται από ́
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

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

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

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ)  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

(πλέον 
ΦΠΑ) 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

(με ΦΠΑ) 

TMHMA A: Αναθέσεις / Διοργάνωση ημερίδων – σεμιναρίων – συνεδρίων-ημερών καριέρας 

Α.1 Οργάνωση χώρου εκδήλωσης. 6 

26.612,90 33.000,00 

Α.2 Οργάνωση / εξασφάλιση εξοπλισμού εκδήλωσης 6 

Α.3 
Διασφάλιση προσκεκλημένων / μετακίνηση / 
διαμονή / εστίαση 

6 

Α.4 Τεχνική / διοικητική / γραμματειακή υποστήριξη 6 

TMHMA Β: Αναθέσεις / Δημιουργία Ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης του Δι.Πα.Ε. 

Β.1 
Ενημέρωση / Ανακατασκευή τρέχουσας 
ιστοσελίδας. 

1 

2.500,00 3.100,00 

Β.2 
Διαδραστική ιστοσελίδα με δυνατότητα 
αυτόνομης εισαγωγής των στοιχείων από τους 
ενδιαφερόμενους 

1 

Β.3 
Υποστήριξη / ενημέρωση της σελίδας καθ' όλη τη 
διάρκεια του έργου 

1 

Β.4 
Ενημέρωση της σελίδας με το υλικό των 
ενεργειών δημοσιότητας. 

1 

TMHMA Γ: Αναθέσεις / Συμμετοχή σε εκθέσεις, και εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας 

Γ.1 Εξασφάλιση δικαιωμάτων συμμετοχής 6 
25.403,23 31.500,00 

Γ.2 Οργάνωση / εξασφάλιση χώρου / εξοπλισμού 6 
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Γ.3 
Διασφάλιση προσκεκλημένων / μετακίνηση / 
διαμονή / εστίαση 

6 

Γ.4 
Συμμετοχή στις ενέργειες δημοσιότητας / 
συνέδρια / ημερίδες των εκθέσεων 

6 

Γ.5 Τεχνική / διοικητική / γραμματειακή υποστήριξη 6 

    ΣΥΝΟΛΟ: 54.516,13 67.600,00 

 

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

Κωδικολόγιο Ειδών (CPV) Περιγραφή 

79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

72420000-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης Διαδικτύου 

79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

 

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

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 
δέκα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών [54.516,13€] πλέον ΦΠΑ, ήτοι συνολικό ποσό 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ [67.600,00€]. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο (1) της Πράξης με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», της με αριθμ. πρωτ. 1646/23-04-2021 Απόφασης Ένταξης της 
Πράξης με κωδικό MIS 5075901 (ΑΔΑ: 6ΣΦΗ46ΜΤΛΡ-7Ρ0) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» που συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

Διάρκεια του έργου  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την καταχώρησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι την 30η-09-2023. 

Αναθέτουσα αρχή  

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

Γλώσσα του Διαγωνισμού 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τρόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών  

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

(β) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Παρασκευή, 27-01-2023 και ώρα 02.00 μ.μ. 

Αποσφράγιση των προσφορών  

https://www.rc.ihu.edu.gr/
mailto:rcprocurement@ihu.gr
mailto:rcprocurement@emt.ihu.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», Πέμπτη, 02-02-2023 και ώρα 11.00π.μ. μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.  

Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-
μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που 
έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από 
τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Εναλλακτικές προσφορές  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Ισχύς προσφορών  

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

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών  

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

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

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα διακήρυξη έλαβε 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  179953. 

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. 

Εγγυήσεις  

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

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Τροποποίηση της σύμβασης  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ2Κ146ΨΖ3Π-ΗΧ4



4 

 

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

                                                                                                                                                     
O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 
 
 

Καθ. Σταμάτιος Αγγελόπουλος 
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