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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

Αριθμός Διακήρυξης: 17/ 2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 

Προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την 

«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΙΠΑΕ για είκοσι (20) μήνες για τα έτη 

2022 και 2023» συνολικού προϋπολογισμού εννιακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ 

(995.100,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι χωρίς ΦΠΑ: οκτακόσια δύο χιλιάδες πεντακόσια 

ευρώ (802.500,00 €) πλέον ΦΠΑ: 24%). 

 

TMHMA 1: ΘΕΡΜΗΣ (14ο χλμ της οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών),  για είκοσι (20) μήνες, 

εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 24%: 46.500,00€, με Φ.Π.Α. 57.660,00€. 

ΤΜΗΜΑ 2:  

 

TMHMA 3: 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ     ΣΙΝΔΟΥ για είκοσι (20) μήνες, εκτιμώμενη αξία 

χωρίς ΦΠΑ 24%: 280.000,00€, με Φ.Π.Α. 347.200,00€. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΟΛΕΙΣ  (Α. ΚΑΒΑΛΑ – Β.  ΔΡΑΜΑ -  Γ. 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ,  για είκοσι (20 ) μήνες, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 24%: 

221.500,00€, με Φ.Π.Α. 274.660,00€. 

TMHMA 4: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ   ΣΕΡΡΩΝ ΠΟΛΕΙΣ   – (Α.  ΣΕΡΡΕΣ – Β. ΚΙΛΚΙΣ - Γ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ,  για 

είκοσι (20) μήνες, εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ 24%: 254.500,00€, με Φ.Π.Α 315.580,00€ 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Ταχ. Δ/νση: 14οχλμ Θεσσαλονίκης –

Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα: 2321049106, 2321049156, FAX: 2321046556 

E-mail: prom@teicm.gr , gavezou@teicm.gr Website: www.ihu.gr  

2. Αριθμός Διακήρυξης: 17 / 2021 

3. Είδος σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΙΠΑΕ για 

είκοσι (20) μήνες για τα έτη 2022 και 2023». 

4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης 

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με  

το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει  της συνολικής τιμής 

ανά τμήμα.  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή και για όλα τα τμήματα. 

5. Διάθεση εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στη 

διεύθυνση www.ihu.edu.gr  

6. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών 

Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 21/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 . Μετά την 

παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
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στο Σύστημα Α/Α ΕΣΗΔΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: 139417, ΤΜΗΜΑ 2: 139422, ΤΜΗΜΑ 3: 139423 ΤΜΗΜΑ 4: 

139424 

Ημερομηνία Υποβολής φυσικών φακέλων προσφορών έως τις 27/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 

09:00 π.μ.,  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Τ.Κ. 62124,ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1ος ΟΡΟΦΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν 

ηλεκτρονικά στις 27- 10- 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00. 

7. Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021. 

8. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις των 

ανωτέρω παραγράφων 2.2.4 – 2.2.7 συνεπάγεται με απόρριψη της προσφοράς  

9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

10. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου Τμήματος 

χωρίς ΦΠΑ .  

11. Ισχύς προσφορών 

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

(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

12. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

με το ν. 4782/2021 και οι όροι της παρούσας  διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

13. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Δ/νση Οικ/κής Διαχ/σης Προμηθειών & Περιουσίας Σερρών, 

Τμήμα Διαγωνισμών, στα τηλέφωνα 2321049106, 2321049156, e-mail: prom@teicm.gr – 

gavezou@teicm.gr 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες για τα τμήματα της 

Θέρμης και της Σίνδου από τον κο. Μαρασλίδη Ιωάννη στο τηλ. 2310013660 και στο email 

johnmara@ihu.gr, για τα τμήματα των Σερρών, του Κιλκίς και της Κατερίνης από τον κ. Κουλόγιαννη 

Χρήστο στο τηλ. 2321049104 και στο email:  ckoulo@ihu.gr, για τα τμήματα της Καβάλας, της Δράμας 

και του Διδυμοτείχου από τον κ. Κασαστογιάννη Άγγελο στο τηλ. 2510462182 και στο e-mail: 

akas@emt.ihu.gr 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: 16-09-2021 με αριθμό αναφοράς  2021-

125898 και Αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ S   2021/S183-476441.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης .  

 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

 

 

 

Δημήτριος Μπαντέκας 

Καθηγητής 
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