
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘM. 23/30-07-2020(ΕΚΤΑΚΤΗΣ) 

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Την 30η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, μετά την αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 2.1/11994 /29-07-2020 
πρόσκληση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος κου 
Αθανάσιου Καΐση, στην αίθουσα Α4 του κτηρίου Α΄ του Iδρύματος, έλαβε χώρα έκτακτη συνεδρίαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τηλεδιάσκεψη, υπό την Προεδρία του 
Προέδρου της Δ.Ε. κου Αθανάσιου Καΐση, Ομότιμου Kαθηγητή του Α.Π.Θ. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν: 
1. ο κος Αθανάσιος Καΐσης, Ομότιμος Kαθηγητής Νομικής του Α.Π.Θ., Πρόεδρος, 
2. ο κος Σταμάτιος Αγγελόπουλος, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε, Αντιπρόεδρος, 
3. ο κος Ηλίας Καραπάντζος, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε, Αντιπρόεδρος, 
4. η κα Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής του Α.Π.Θ., Αντιπρόεδρος  
5. ο κος Δημήτριος Μπαντέκας , Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., Αντιπρόεδρος,  

και τα μέλη: 
6. ο κος Ιωάννης Βλαχάβας, Καθηγητής Πληροφορικής του Α.Π.Θ.,  μέλος. 
7. κος Θεολόγος Δεργιαδές, Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΜΑΚ, μέλος, 
8. η κα Ευρυδίκη Ζαχοπούλου, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών  ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος 
9. ο κος Αριστοτέλης Καζακόπουλος, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών ΔΙ.ΠΑ.Ε. μέλος, 
10. ο κος Στέργιος Λεβέντης, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος, 
11. ο κος Σπυρίδων Μάμαλης, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος   
12. ο κος Αθανάσιος Μητρόπουλος, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε. μέλος, 
13. ο κος Πέτρος Σαμαράς, Κοσμήτορας Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε. μέλος, 
14. ο κος Πέτρος Σκεπαστιανός, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., μέλος, 
15. ο κος Ευάγγελος Χρήστου, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε. μέλος 

Χρέη γραμματέα στην παρούσα συνεδρίαση εκτελεί η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής και 
Γραμματειακής Υποστήριξης Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου  κα Δήμητρα Δημητριάδου Κόκκαλη 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ΘΕΜΑ 5ο  
Συνέχιση διενέργειας διαγωνισμού ως προς τα αριθμ. 25, 32, & 77 τμήματα της αρίθμ. 01/2020 
διακήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με παράλληλη τροποποίηση τεχνικής 
προδιαγραφής του τμήματος με αριθμ. 77 
Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, κ. Δημήτριος Μπαντέκας θέτει υπόψη των μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής την αρίθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/11978/29-07-2020 εισήγησή του σχετικά με την συνέχιση 
διενέργειας διαγωνισμού ως προς τα αριθμ. 25, 32, & 77 τμήματα της αρίθμ. 01/2020 διακήρυξης δημόσιου 
διεθνούς διαγωνισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με παράλληλη τροποποίηση τεχνικής προδιαγραφής του τμήματος με αριθμ. 77, 
η οποία έχει ως ακολούθως: 

Έχοντας υπόψη:  
1. Το ν. 4610/2019 ( ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019 ) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».  
2. Το ν. 4485/17( ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017 ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Την αριθ. 19407/Ζ1/11-2-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της 

Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ 106/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-2-2020). 
4. Το ΦΕΚ 550/τ. Β’/20-2-2020 «.1. 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας 

Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος».  
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5. Το Ν. 4412/2016 (Α΄, 147) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

6. Την αριθ. 3625/16-10-2018 Πρόσκληση με Κωδικό ΑΜΘ65 της Περιφέρειας ΑΜΘ – ΕΔΑΠΑΜ&Θ.  
7. Την αριθμ. 30/08-11-2018, θέμα 4.2ο Πράξη Συγκλήτου ΤΕΙ ΑΜΘ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 

13/03-05-2019, θέμα 9ο Πράξη της.  
8. Την αριθμ. 2299/2019 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προμήθεια νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση 

εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041812 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 4723/17-10-2019 Πράξη του (ΑΔΑ: ΨΦ2Γ7ΛΒ-7ΨΔ).  

9. Το άρθρο 6 του Ν. 4610/2019 (Α΄, 70), περί συνεργειών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.  
10. Την αριθμ. 80/18-10-2019 πρόσκληση Ανοικτής μη δεσμευτικής Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας προμήθειας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ (19DIAB000006649), καθώς και στις ιστοσελίδες ΔΙΠΑΕ και πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ.  

11. Τα σχόλια - παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν κατά τη διενέργεια της 
ανωτέρω Διαβούλευσης και κοινοποιήθηκαν με το από 07/11/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της 
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

12. Τις εισηγήσεις – απαντήσεις των υπευθύνων Καθηγητών των ακαδημαϊκών τμημάτων του ΔΙΠΑΕ στην 
Καβάλα και Δράμα στα ανωτέρω σχόλια, καθώς και την τεκμηριωμένη εισήγηση της Καθηγήτριας 
Οργανικής Χημείας ως προς την ενσωμάτωση επιπλέον τεχνικών προδιαγραφών στον εξοπλισμό του 
Τμήματος 53, ώστε να επιτυγχάνεται ορθολογικότερη σχέση κόστους – οφέλους.  

13. Το αριθμ. 1664/18-11-2019 έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου και Αντιπροέδρου Διοικ. Επιτροπής 
με συμπεριλαμβανόμενες τις απαντήσεις στα σχόλια – παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που 
τέθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω Διαβούλευσης και αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες του ΔΙΠΑΕ και 
πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ.  

14. Το αριθμ. 14/26-11-2019 απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης διενέργειας Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην Καβάλα και 
Δράμα, στο πλαίσιο Έργου με MIS 5041812.  

15. Το αριθμ.  15/04-12-2019 (θ. 32ο) Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 
περί συγκρότησης Επιτροπών της Πράξης με mis 5041812 (ΑΔΑ: 7ΖΚΩ46ΨΖ3Π) 

16. Την αριθμ. 5982/12-12-2019 έγκριση Διακήρυξης του Προϊσταμένου ΕΥΔ/Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης ως προς το Υποέργο «Προμήθεια νέου ή την αναβάθμιση εκπαιδευτικού 
εξοπλισμού στο Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ» Α/Α 1 της Πράξης 5041812  

17. Το αριθμ. 17/20-12-2019 (θ. 21ο) απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 
περί έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς (άνω των ορίων) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ),  όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια/αναβάθμιση εξοπλισμού 
στα ακαδημαϊκά τμήματα του ΔΙΠΑΕ στην Καβάλα και Δράμα στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5041812 
(ΑΔΑΜ: 20REQ006202658, ΑΔΑ: Ψ0ΡΩ46ΨΖ3Π) 

18. Την αριθμ. 01/2020 (αρ. πρωτ. 1189/31-01-2020) Διακήρυξη ΔΙΠΑΕ ανοικτού διεθνή διαγωνισμό (άνω 
των ορίων) ηλεκτρονικού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) επιλογής αναδόχ-ου(-ων)  για την «προμήθεια νέου και 
αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.»  (ΑΔΑΜ: 20PROC006222562). 

19. Την αριθμ. 2517/25-02-2020 Προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ οικονομικού φορέα ως προς τα Τμήματα 25, 
32 και 77 

20. Την αριθμ. 2933/03-03-2020 Έκθεση απόψεων ΔΙΠΑΕ επί του αιτήματος αναστολής  
21. Την αριθμ. Α98/05-03-2020 σχετική Απόφαση ΑΕΠΠ, όπως διεβιβάσθη  
22. Την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας στα επίδικα Τμήματα (25, 32 και 77) από 6/3/2020 στο 

ΕΣΗΔΗΣ, που κοινοποιήθηκε σε δυνητικά προσφέροντες οικονομικούς φορείς, μέσω της 
λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΕΣΗΔΗΣ, ως προβλέπεται. 
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23. Tην αριθμ. 450/03-04-2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Αρ. 
Πρωτ.:5623/22.4.2020), που διαβιβάσθηκε με το ημερομηνία 16-04-2020 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π., (αριθμ. 
Πρωτ.: 5622/22.4.2020). 

24. Το αριθμ. 11/08-05-2020 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης αριθμ. 11/08-05-2020 (Έκτακτης) 
Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ σχετικά με «εισήγηση για άσκηση ακύρωσης κατά απόφασης 450/2020 
ΑΕΠΠ που αφορά στον 01/2020» 

25. Την αριθμ.  82/2020 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Γ΄- Ακυρωτικό Μονομελές, 
περί αναστολής εκτέλεσης της αριθμ. 450/2020 απόφασης ΑΕΠΠ, καθ΄ ο μέρος αφορά όλες τις 
επίμαχες τεχνικές προδιαγραφές της επίδικης Διακήρυξης, πλην του «Φορητού τηλεκατευθυνόμενου 
υποβρύχιου οχήματος (ROV)» του τμήματος 77. 

26. Την αριθμ. 11927/29-07-2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κωνσταντόπουλου σχετικά με 
την αριθμ. 82/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και την προτεινόμενη από 
μέρους μου  τροποποίηση της μη αποδεκτής τεχνικής προδιαγραφής του Τμήματος 77, ως ανωτέρω. 

27. Την παραγρ. 19 του σκεπτικού της αριθμ.  82/2020 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Γ,  «… Οίκοθεν νοείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει την ευχέρεια, αν το κρίνει σκόπιμο, να μην 
αναμείνει την έκδοση απόφασης για την αίτηση ακύρωσης την οποία υποχρεούται, κατά το άρθρο 372 
παρ. 4 τελ. εδάφιο του ν. 4412/2016, να ασκήσει, προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς της 
χορηγούμενης αναστολής, αλλά να προβεί, συμμορφούμενη προς τα διαληφθέντα στο σκεπτικό της 
παρούσας απόφασης, στην κατά την ένδικη Διακήρυξη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. …»  

Εισηγούμαι: 
Τη συνέχιση της διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς (άνω των ορίων) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ), για την προμήθεια/αναβάθμιση εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα του ΔΙΠΑΕ στην Καβάλα 
και Δράμα στο πλαίσιο της Πράξης 5041812 (α/α 01/2020 Διακήρυξη ΔΙΠΑΕ, ως προς τα τμήματα 25, 32 
και 77), με αποσαφήνιση/τροποποίηση της μη αποδεκτής τεχνικής προδιαγραφής και συμμόρφωση κατά 
τα διαληφθέντα της αριθμ. 82/2020 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως εξής: 
«Φορητό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο οχήματος (ROV)»/Τμήμα 77 της 01/2020 Διακήρυξης ΔΙΠΑΕ: 
Το όχημα να μην υπερβαίνει τα 5kg (όρος 2). Η προδιαγραφή αυτή αφορά το εμβαπτιζόμενο τμήμα 
(όχημα) για να έχει την καλύτερη δυνατή κίνηση και ευκολία καθοδήγησης στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Η θήκη μεταφοράς να είναι ίση ή μικρότερη από 30kg (όρος 16), αφορά το συνολικό σύστημα, δηλαδή τα 
μέρη του πλήρους εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται "εντός και εκτός νερού" τα οποία και έχουν 
επιπλέον βάρος. Η θήκη μεταφοράς συμπεριλαμβάνει δηλαδή τον συνολικό εξοπλισμό όπως όχημα, 
καλώδιο, τροφοδοτικό, οθόνη, παρελκόμενα, εργαλεία, για να μπορεί να μεταφέρεται και αποθηκεύεται 
συνολικά με ασφάλεια στην στεριά. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε μια συμπαγή βαλίτσα 
μεταφοράς. Πρέπει να είναι συμπαγής και φυσικά έχει ανάλογο βάρος από κατασκευής υλικού, για να 
προφυλάσσει τα όργανα και παρελκόμενα είδη κατά τη μεταφορά τους 
Η παρούσα τροποποίηση να ανακοινωθεί στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 85457) και 
στην ιστοσελίδα ΔΙΠΑΕ πριν τη συνέχιση της διενέργειας του διαγωνισμού του επίδικου τμήματος. 
Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της : 

1. Την αρίθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/11978/29-07-2020 εισήγηση του κου Αντιπρόεδρου 
2. Το ν. 4610/2019 ( ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019 ) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».  
3. Το ν. 4485/17( ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017 ) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Την αριθ. 19407/Ζ1/11-2-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της 

Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ 106/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-2-2020). 
5. Το ΦΕΚ 550/τ. Β’/20-2-2020 «.1. 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας 

Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος».  
6. Το Ν. 4412/2016 (Α΄, 147) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
7. Την αριθ. 3625/16-10-2018 Πρόσκληση με Κωδικό ΑΜΘ65 της Περιφέρειας ΑΜΘ – ΕΔΑΠΑΜ&Θ.  
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8. Την αριθμ. 30/08-11-2018, θέμα 4.2ο Πράξη Συγκλήτου ΤΕΙ ΑΜΘ, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
13/03-05-2019, θέμα 9ο Πράξη της.  

9. Την αριθμ. 2299/2019 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προμήθεια νέου και αναβάθμιση/συμπλήρωση 
εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041812 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» του Περιφερειάρχη ΑΜΘ, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 4723/17-10-2019 Πράξη του (ΑΔΑ: ΨΦ2Γ7ΛΒ-7ΨΔ).  

10. Το άρθρο 6 του Ν. 4610/2019 (Α΄, 70), περί συνεργειών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.  
11. Την αριθμ. 80/18-10-2019 πρόσκληση Ανοικτής μη δεσμευτικής Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών 

προδιαγραφών της παρούσας προμήθειας του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ (19DIAB000006649), καθώς και στις ιστοσελίδες ΔΙΠΑΕ και πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ.  

12. Τα σχόλια - παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που υποβλήθηκαν κατά τη διενέργεια της 
ανωτέρω Διαβούλευσης και κοινοποιήθηκαν με το από 07/11/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της 
Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.  

13. Τις εισηγήσεις – απαντήσεις των υπευθύνων Καθηγητών των ακαδημαϊκών τμημάτων του ΔΙΠΑΕ στην 
Καβάλα και Δράμα στα ανωτέρω σχόλια, καθώς και την τεκμηριωμένη εισήγηση της Καθηγήτριας 
Οργανικής Χημείας ως προς την ενσωμάτωση επιπλέον τεχνικών προδιαγραφών στον εξοπλισμό του 
Τμήματος 53, ώστε να επιτυγχάνεται ορθολογικότερη σχέση κόστους – οφέλους.  

14. Το αριθμ. 1664/18-11-2019 έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου και Αντιπροέδρου Διοικ. Επιτροπής 
με συμπεριλαμβανόμενες τις απαντήσεις στα σχόλια – παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που 
τέθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω Διαβούλευσης και αναρτήθηκαν στις ιστοσελίδες του ΔΙΠΑΕ και 
πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ.  

15. Το αριθμ. 14/26-11-2019 απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης διενέργειας Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στην Καβάλα και 
Δράμα, στο πλαίσιο Έργου με MIS 5041812.  

16. Το αριθμ.  15/04-12-2019 (θ. 32ο) Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 
περί συγκρότησης Επιτροπών της Πράξης με mis 5041812 (ΑΔΑ: 7ΖΚΩ46ΨΖ3Π) 

17. Την αριθμ. 5982/12-12-2019 έγκριση Διακήρυξης του Προϊσταμένου ΕΥΔ/Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης ως προς το Υποέργο «Προμήθεια νέου ή την αναβάθμιση εκπαιδευτικού 
εξοπλισμού στο Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ» Α/Α 1 της Πράξης 5041812  

18. Το αριθμ. 17/20-12-2019 (θ. 21ο) απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 
περί έγκρισης διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς (άνω των ορίων) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ),  όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια/αναβάθμιση εξοπλισμού 
στα ακαδημαϊκά τμήματα του ΔΙΠΑΕ στην Καβάλα και Δράμα στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5041812 
(ΑΔΑΜ: 20REQ006202658, ΑΔΑ: Ψ0ΡΩ46ΨΖ3Π) 

19. Την αριθμ. 01/2020 (αρ. πρωτ. 1189/31-01-2020) Διακήρυξη ΔΙΠΑΕ ανοικτού διεθνή διαγωνισμό (άνω 
των ορίων) ηλεκτρονικού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) επιλογής αναδόχ-ου(-ων)  για την «προμήθεια νέου και 
αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.»  (ΑΔΑΜ: 20PROC006222562). 

20. Την αριθμ. 2517/25-02-2020 Προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ οικονομικού φορέα ως προς τα Τμήματα 
25, 32 και 77 

21. Την αριθμ. 2933/03-03-2020 Έκθεση απόψεων ΔΙΠΑΕ επί του αιτήματος αναστολής  
22. Την αριθμ. Α98/05-03-2020 σχετική Απόφαση ΑΕΠΠ, όπως διεβιβάσθη  
23. Την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας στα επίδικα Τμήματα (25, 32 και 77) από 6/3/2020 στο 

ΕΣΗΔΗΣ, που κοινοποιήθηκε σε δυνητικά προσφέροντες οικονομικούς φορείς, μέσω της 
λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΕΣΗΔΗΣ, ως προβλέπεται. 

24. Tην αριθμ. 450/03-04-2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Αρ. 
Πρωτ.:5623/22.4.2020), που διαβιβάσθηκε με το ημερομηνία 16-04-2020 έγγραφο της Α.Ε.Π.Π., 
(αριθμ. Πρωτ.: 5622/22.4.2020). 
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25. Το αριθμ. 11/08-05-2020 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης αριθμ. 11/08-05-2020 (Έκτακτης) 
Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ σχετικά με «εισήγηση για άσκηση ακύρωσης κατά απόφασης 450/2020 
ΑΕΠΠ που αφορά στον 01/2020» 

26. Την αριθμ.  82/2020 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Γ΄- Ακυρωτικό Μονομελές, 
περί αναστολής εκτέλεσης της αριθμ. 450/2020 απόφασης ΑΕΠΠ, καθ΄ ο μέρος αφορά όλες τις 
επίμαχες τεχνικές προδιαγραφές της επίδικης Διακήρυξης, πλην του «Φορητού τηλεκατευθυνόμενου 
υποβρύχιου οχήματος (ROV)» του τμήματος 77. 

27. Την αριθμ. 11927/29-07-2020 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κωνσταντόπουλου σχετικά με 
την αριθμ. 82/2020 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και την προτεινόμενη από 
μέρους μου  τροποποίηση της μη αποδεκτής τεχνικής προδιαγραφής του Τμήματος 77, ως ανωτέρω. 

28. Την παραγρ. 19 του σκεπτικού της αριθμ.  82/2020 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Γ,  «… Οίκοθεν νοείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει την ευχέρεια, αν το κρίνει σκόπιμο, να μην 
αναμείνει την έκδοση απόφασης για την αίτηση ακύρωσης την οποία υποχρεούται, κατά το άρθρο 372 
παρ. 4 τελ. εδάφιο του ν. 4412/2016, να ασκήσει, προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς της 
χορηγούμενης αναστολής, αλλά να προβεί, συμμορφούμενη προς τα διαληφθέντα στο σκεπτικό της 
παρούσας απόφασης, στην κατά την ένδικη Διακήρυξη συνέχιση και ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας…»  

και μετά από διαλογική συζήτηση, 
Ομόφωνα Αποφασίζει 

Τη συνέχιση της διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς (άνω των ορίων) Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ), για την προμήθεια/αναβάθμιση εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα του ΔΙΠΑΕ στην Καβάλα 
και Δράμα στο πλαίσιο της Πράξης 5041812 (α/α 01/2020 Διακήρυξη ΔΙΠΑΕ, ως προς τα τμήματα 25, 32 
και 77), με αποσαφήνιση/τροποποίηση της μη αποδεκτής τεχνικής προδιαγραφής και συμμόρφωση κατά 
τα διαληφθέντα της αριθμ. 82/2020 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ως εξής: 
«Φορητό τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο οχήματος (ROV)»/Τμήμα 77 της 01/2020 Διακήρυξης ΔΙΠΑΕ: 
Το όχημα να μην υπερβαίνει τα 5kg (όρος 2). Η προδιαγραφή αυτή αφορά το εμβαπτιζόμενο τμήμα 
(όχημα) για να έχει την καλύτερη δυνατή κίνηση και ευκολία καθοδήγησης στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Η θήκη μεταφοράς να είναι ίση ή μικρότερη από 30kg (όρος 16), αφορά το συνολικό σύστημα, δηλαδή τα 
μέρη του πλήρους εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται "εντός και εκτός νερού" τα οποία και έχουν 
επιπλέον βάρος. Η θήκη μεταφοράς συμπεριλαμβάνει δηλαδή τον συνολικό εξοπλισμό όπως όχημα, 
καλώδιο, τροφοδοτικό, οθόνη, παρελκόμενα, εργαλεία, για να μπορεί να μεταφέρεται και αποθηκεύεται 
συνολικά με ασφάλεια στην στεριά. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε μια συμπαγή βαλίτσα 
μεταφοράς. Πρέπει να είναι συμπαγής και φυσικά έχει ανάλογο βάρος από κατασκευής υλικού, για να 
προφυλάσσει τα όργανα και παρελκόμενα είδη κατά τη μεταφορά τους 
Η παρούσα τροποποίηση να ανακοινωθεί από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία στον ιστότοπο του 
ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός αριθμός 85457) και στην ιστοσελίδα ΔΙΠΑΕ πριν τη συνέχιση της διενέργειας του 
διαγωνισμού του επίδικου τμήματος. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως 
ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 
Θεσσαλονίκη  30-07-2020 
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
 
 
Αθανάσιος Καΐσης        Νομικός Έλεγχος 
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ      Κ. Γκράτζιου 
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