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ΑΝΑΡΤΗΤΕ0 ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Προκήρυξη  ανοικτού,  ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας  
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΟΦΥΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ ΜΕ 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΘΕΚΛΑ» ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Δι.Πα.Ε.) 
Διεύθυνση: 14o χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ΘΕΡΜΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ 
Σημείο επαφής: Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, Περιφερειακή Διεύθυνση Οικονομικής 
Διαχείρισης  Προμηθειών και Περιουσίας Καβάλας, Άγιος Λουκάς Καβάλα – 65404, Τμήμα Υποστήριξης Προμηθειών 
Καβάλας ΔΙΠΑΕ, Τηλ. +30251046291 
URL:  https://www.ihu.edu.gr/  
 Αριθμός Διακήρυξης: 04/2022 
 Είδος σύμβασης: Υπηρεσία 
Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός, (άνω των ορίων) ηλεκτρονικός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ)  
Περιγραφή του έργου: Η δημιουργία θερμοκοιτίδας στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας ομάδων στην ΠΑΜΘ στην 
Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του ΔΙΠΑΕ.  

CPVs: 80520000-5 

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Ο συστημικός  αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 162725 

Η συνοπτική  και αναλυτική περιγραφή της εν λόγω υπηρεσίας  παρατίθενται στην  παραγρ. 1.3 και Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης αντίστοιχα. 

Χρονική διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  είκοσι δύο (22) μήνες  από την υπογραφή της 
σύμβασης (ως παράγρ. 1.3 και 6.2 της Διακήρυξης). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν τη Διακήρυξη από την Ιστοσελίδα του ΔΙΠΑΕ https://www.ihu.gr/calls-for-
supplies/ 

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο της υπηρεσίας είναι έως 395.600,74€  πλέον ΦΠΑ ή 
490.544,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ 
από την Τρίτη 14/06/2022, ώρα 11:00 π.μ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα είναι η 
14/07/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν ηλεκτρονικά την 20/07/2022 
ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Βασικοί όροι συμμετοχής των υποψηφίων: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής: Δεν υπάρχουν. 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα την παραγρ 2.2.2 της Διακήρυξης και στο Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Χρονική ισχύς προσφοράς: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για δώδεκα μήνες  (12) μήνες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από 
την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.5 της Διακήρυξης. 

Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 
προμήθειας ή υπηρεσίας δεν γίνονται δεκτές.  

Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής:  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο. 3 της Πράξης «Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς 
Επιχειρηματικότητας του ΔΙΠΑΕ στην ΠΑΜΘ με ακρωνύμιο ΘΕΚΛΑ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 – 2020». Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.-Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η πληρωμή του αναδόχου αναλύεται στην παρ. 5 της Διακήρυξης 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης: Στις 08-06-2022 

 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της 

Διοικούσας Επιτροπής ΔΙΠΑΕ 
 

Δημήτριος Μπαντέκας 
Καθηγητής 
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