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Αριθμός Διακήρυξης: 06/2020 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για τη  

«συντήρηση των  εγκαταστάσεων  κεντρικής  θέρμανσης  Καβάλας,  Δράμας  και  Διδυµοτείχου   του ΔΙΠΑΕ  

για   την  περίοδο 2020-2021» 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ρύθμισης βαθμού απόδοσης  των 

εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, Καβάλας, Δράμας και Διδυµοτείχου.  

Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας είναι: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/04/2021 

Η εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας: Ανέρχεται στο ποσό των 3.911,29€ πλέον ΦΠΑ ή 4.850,00€ 

συμπεριλαμβανομένου  Φ ΠΑ 24 %   

Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.Ε:  9322  σχετική  πίστωση  του προϋπολογισμού 

του   οικονομικού  έτους   2020   του   ΔΙΠΑΕ.  

Επιπλέον, η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων, αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ54600037: «Συντήρηση - Επισκευή  και  Διαρρύθμιση 

Πανεπιστημιακών  Εγκαταστάσεων  του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος (ΠΚ 2014ΣΕ54600056)». 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων & 

Πρωτοκόλλου, Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης Πανεπιστημιούπολής Καβάλας, Άγιος Λουκάς, Καβάλα 65404 

και ώρες 07:00-15:00 (εκτός της καταληκτικής ημερομηνίας, όπου ως ώρα ορίστηκε η 14η:00). 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική  

Υποβολή προσφορών: Έως την Πέμπτη 01/10/2020 και ώρα 14:00. 

Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού: Παρασκευή 02/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ.  

Τόπος Διενέργειας: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙΠΑΕ, στην 

αίθουσα ΚΛΕΟΞΕΝΗΣ του Κτιρίου Βιβλιοθήκης, Άγιος Λουκάς – Καβάλα 65404, την Παρασκευή 

02/10/2020, ώρα 11:00. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατό 

είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την υπεύθυνη επικοινωνίας: κα 

Γεωργιάδου Βασιλική, τηλ. 2510462291, e-mail econserv@emt.ihu.gr. Επί των τεχνικών θεμάτων 

υπεύθυνος είναι ο κος Κασαστογιάννης Άγγελος, τηλ. 2510462182, email akas@emt.ihu.gr 

 Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης και στα Παραρτήματά της.  

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της  

Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 

 

Δημήτριος Μπαντέκας 

Καθηγητής 
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