
 

 

 

 
 

Περίληψη τροποποίησης όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

01/2020 ΔΙΠΑΕ με ΑΔΑΜ: 20PROC006222562 

στα τμήματα 25, 32 και 77 

 

Του ανοικτού διεθνούς (άνω των ορίων) ηλεκτρονικού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαγωνισμού προμήθειας νέου και 

αναβάθμιση/συμπλήρωση εκπαιδευτικού εξοπλισμού στα ακαδημαϊκά τμήματα Καβάλας και Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

για τα τμήματα 25, 32 και 77 (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) 

 

Η τροποποίηση αφορά στη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στα  Τμήματα 25, 32 και 77 της αριθμ. 01/2020 

Διακήρυξης ΔΙΠΑΕ με ΑΔΑΜ: 20PROC006222562 του ανοικτού, άνω των ορίων εν λόγω διαγωνισμού (Κωδ. ΟΠΣ 5041812) 

με τροποποίηση των όρων της (στα ανωτέρω τμήματα). Οι συστημικοί αριθμοί των ανωτέρω τμημάτων είναι αντίστοιχα: 

85375, 85402 και 85457. 

 

Η τροποποίηση των όρων της 01/2020 Διακήρυξης για τα τμήματα 25, 32 και 77 έλαβε ΑΔΑΜ: 20PROC007336934 

 

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών:  Παρασκευή 16/10/2020 και ώρα 14:30 . 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την ημέρα Παρασκευή 

18/09/2020, ώρα 13:30. 

 

Ισχύουν οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 01/2020 Διακήρυξης ΔΙΠΑΕ με ΑΔΑΜ: 

20PROC006222562 (Παράρτημα Ι), αντίστοιχα προς τα Τμήματα 25, 32 και 77 με τις διευκρινίσεις/τροποποιήσεις επί των 

όρων και τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω Τμημάτων, όπως αναφέρονται στην τροπ.01/2020 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 

20PROC007336934 

 

Η συμμετοχή των οικονομικών φορέων στην εν λόγω διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της 

α/α 01/2020 Διακήρυξης ΔΙΠΑΕ ΑΔΑΜ: 20PROC006222562, καθώς και της τροποποίησης των όρων και τεχνικών 

προδιαγραφών της με ΑΔΑΜ: 20PROC007336934 

 

 Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την Πέμπτη 

22/10/2020, ώρα 11:00 

Η παρούσα αποτελεί μέρος της σύμβασης συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 7.014.722,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

ή 5.657.033,87€  πλέον ΦΠΑ. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του έργου «Προμήθεια νέου ή αναβάθμιση 

εκπαιδευτικού εξοπλισμού στο ΤΕΙ ΑΜΘ» (Κωδ. ΟΠΣ 5041812), εντάσσεται  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 3: «Υποδομές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και 

ενίσχυσης της Κοινωνικής συνοχής», με τίτλο «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και 

συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους 

 Ημερομηνία αποστολής στην Ε.Ε.Ε.Ε. του τυποποιημένου έντυπου διορθωτικής προκήρυξης για τα Τμήματα 25, 32 και 

77:  Τετάρτη 16/09/2020, όπου έλαβε εσωτερικό αριθμό αναφοράς 20-454995-001 

 

Σημείο επαφής: Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης  Προμηθειών και Περιουσίας Καβάλας, Άγιος Λουκάς Καβάλα – 65404. 

Τηλ. +302510462216, fax: +302510462140 

URL:  https://www.ihu.edu.gr/ 

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο site του ΔΙΠΑΕ: https://www.ihu.gr/calls-for-supplies 

 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της  

Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 

Δημήτριος Μπαντέκας 

Καθηγητής 

 

 

ΑΔΑ: 9Η7Τ46ΨΖ3Π-ΨΧΖ
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