
 

 

 

 
 
 
 
 
Σίνδος, 07/11/2019 
Αρ. Πρωτ. : 1107_2019-11-07 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΚ 57400 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΘ 141 - ΣΙΝΔΟΣ 

Πληροφορίες: Μακρύνα Πολίτου 
Email: diagonismoi@admin.teithe.gr 
Τηλέφωνο: 2310 013685      
Fax: 2310 799152                

   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 
Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

2. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.4144/13 
4. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
5. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις, 

6. το Ν.4610 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ο οποίος 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 70Α΄/07-05-2019),   

7. την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 86094/Ζ1 για τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 326/ ΥΟΔΔ /05-06-2019), 

8. την ΔΦ 2.1/3032 απόφαση για τον ορισμό αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 2996/Β΄/22-07-2019), 

9. το με Αριθ. Πρωτ. ΔΦ2.2/7098/10-10-2019 αίτημα για παροχή υπηρεσιών 
10. την με Αριθ. Πρωτ. Απόφαση 1044_2019-11-06 Ανάληψης Υποχρέωσης 438 με ΑΔΑ: 

ΩΤΝΠ46ΨΖ3Π-977 για το οικονομικό έτος 2019, η δαπάνη βαρύνει των τακτικό 
προϋπολογισμό και τον ΚΑΕ 0859 

 
καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για παροχή των 
υπηρεσιών «Αποκατάστασης των δύο (2) ανάγλυφων επιγραφών της εισόδου του πρώην ΑΤΕΙ/Θ και 



μετατροπής τους, ώστε να αναγράφουν από «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» », συνολικού προϋπολογισμού έως 4.960,00 ευρώ (καθαρό ποσό 
4.000,00 ευρώ +24% ΦΠΑ). 

 
Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2019 και τον  
ΚΑΕ 0859. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 
 
Αντικείμενο της υπηρεσίας 
 

Α/Α Περιγραφή προμήθειας Ποσότητα 
Μονάδα 
μέτρησης 

Προϋπολογισμός 
χωρίς Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 
24% 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

με Φ.Π.Α 

1 Υπηρεσίες 
αποκατάστασης των 
δύο (2) ανάγλυφων 
επιγραφών της εισόδου 
του πρώην ΑΤΕΙ/Θ και 
μετατροπής τους, ώστε 
να αναγράφουν από 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», 
«ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ» 

1 Τεμ 4.000,00€ 960,00€ 4.960,00€ 

  ΣΥΝΟΛΟ   4.000,00€ 960,00€ 4.960,00€ 

 
 
 

Τακτικός Προϋπολογισμός     Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

  

Η υπηρεσία περιλαμβάνει και την προμήθεια όλων των υλικών – ανταλλακτικών που θα 
απαιτηθούν για τις παραπάνω εργασίες.  

 

 Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

  

Υπεύθυνος Παραλαβής:   

Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στον κ. Μαρασλίδη Ιωάννη, Τηλέφωνο: 2310 013660. 
 
 



 
Φάκελος Προσφοράς 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές 
Πανεπιστημίο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και 
την 13-11-2019 και ώρα  14:00. 

 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«Υπηρεσιών αποκατάστασης των δύο (2) ανάγλυφων επιγραφών της εισόδου του πρώην ΑΤΕΙ/Θ και 

μετατροπής τους, ώστε να αναγράφουν από «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13-11-2019 και ώρα  14:00 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Οποιοδήποτε δικαιολογητικό αναγράφεται στην τεχνική έκθεση της παρούσας. 

 Για ποσά άνω των 1.500,00 Ευρώ με ΦΠΑ Φορολογική ενημερότητα. 

 Για ποσά άνω των 2.500,00 Ευρώ θα πρέπει να προσκομίζεται πέρα των ανωτέρω 
Ασφαλιστική Ενημερότητα και Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.  

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 

O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών, Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
 
 

Δημήτριος Χασάπης 
Καθηγητής 

 
 
 

 



Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Ζητούνται υπηρεσίες αποκατάστασης των ανάγλυφων επιγραφών της εισόδου του πρώην ΑΤΕΙ/Θ και 
μετατροπής τους, ώστε να αναγράφουν από «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και συγκεκριμένα: 
 
Μετά την αποξήλωση όλων των υφιστάμενων γραμμάτων ύψους περίπου 1m από τις δύο (2) 
εξωτερικές επιγραφές και την κατασκευή δέκα τεσσάρων (14) γραμμάτων επιπλέον (Π Π Σ Τ Μ Η Δ εις 
διπλούν) που απαιτούνται, θα γίνει αστάρωμα και ενιαία βαφή τους σε μπλε σκούρο και 
επανατοποθέτησή τους, ώστε να σχηματίζουν το νέο τίτλο του Ιδρύματος. Επιπλέον, θα γίνει ανεξίτηλη, 
αδιάβροχη εκτύπωση (ενδεικτικά σε βινύλιο με πλαστικοποίηση) και αντικατάσταση του λογοτύπου σε 
κυκλικό δίσκο διαμέτρου περίπου 1m. Το πλαίσιο του λογοτύπου θα βαφτεί με την ίδια βαφή των 
γραμμάτων. Θα απαιτηθεί εγκατάσταση επιπρόσθετης πλάτης για τα γράμματα κατασκευασμένης από 
λαμαρίνα DCP με μεταλλικό πλαίσιο κοιλοδοκών και βαμμένη όπως και η παλιά, σε ίδιες διαστάσεις 
(ύψος, πάχος) όπως η υφιστάμενη. Σε περίπτωση καταστροφής γραμμάτων ή της πλάτης κατά τις 
αποξηλώσεις θα πρέπει να αποκατασταθούν με δαπάνη του αναδόχου. Εν γένει, συμπεριλαμβάνονται 
πάσης φύσεως εργασίες και υλικά για την αποκατάσταση και μετατροπή των δύο (2) ανάγλυφων 
επιγραφών. 
 
Το νέο λογότυπο είναι το ακόλουθο: 

 
Σημειώνεται ότι δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη η γραμματοσειρά της αρχικής πινακίδας.  
Τα νέα γράμματα θα πρέπει να σχεδιαστούν από τον ανάδοχο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταιριάζουν 
απόλυτα με τα υφιστάμενα. 
 

 

Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Χάρτης (από google maps) στον οποίο αναγράφονται οι θέσεις των δύο πινακίδων ως «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΕΓΑΛΗ 1» και «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ 2»: 
https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/rSfv33duO23lQb5 
 
Επιγραφή Νο.1:  
https://owncloud.teithe.gr/index.php/s/aE1xIGnlwgJO13u 

 
 

 


