20PROC006847780 2020-06-11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Ιωάννινα: 10-06-2020
Αρ. Πρωτ.: 21945

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»
CPV: 79400000-8, 71354000-4
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 21946/10-06-2020) με την ανοικτή
διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (αύξοντα συστημικό αριθμό: 93299) και κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης
σχέση ποιότητας – τιμής για την προμήθεια υπηρεσιών «ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία
71.306,45€, συνολική αξία 88.420,00€ με ΦΠΑ, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους
παρακάτω όρους:

Αναθέτουσα Αρχή
Επωνυμία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Β’ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Πόλη

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

45110

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

ΝUTS EL543

Τηλέφωνο

2651007134

Φαξ

2651007040

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

eediagon_rc@uoi.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γεώργιος Γκανιάτσας (2651007982)

1

20PROC006847780 2020-06-11

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ

Αρμόδιος για τεχνικές πληροφορίες

Καθηγητής
κ.
(2681050204)

Ιωάννης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.rc.uoi.gr

Σκούφος

Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «"Ο "δρόμος του τυριού" ως καινοτόμος
κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη
διασυνοριακή περιοχή", με ακρωνύμιο CheeseCulT το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Greece - Albania 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των Εθνικών Πόρων της Ελλάδας και της Αλβανίας» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών «60920»
και κωδικό MIS «5042207» (ΑΡΙΘ. ΕΝΑΡΙΘ. ΕΡΓΟΥ 2019ΕΠ51860007).

Αντικείμενο σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» σύμφωνα με την Αναλυτική Περιγραφή
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης.
Η εν λόγω Προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών
συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, 71354000-4 Υπηρεσίες ψηφιακής
χαρτογράφησης.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 71.306,45€
ΦΠΑ 24%: 17.113,55€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 88.420,00€
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες:
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ΟΜΑΔΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 39.048,39€
ΦΠΑ 24%: 9.371,61€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 48.420,00€
Αριθμός
Παραδοτέου/ων

Τίτλος Παραδοτέου

Π/Υ
Παραδοτέ
ου με ΦΠΑ
(€)

Coordination

79400000-8

8.548,39

10.600,00

Sector Value
CB area &
Potential in

79400000-8

9.500,00

11.780,00

4.1.1

Development of Training Material for
Cheese
Route
Stakeholder
Training
Seminars on Agrotourism, Cheese Themes,
Marketing and Culinary Innovation

79400000-8

16.000,00

19.840,00

5.1.3

Development of Cheese Agri - tourism
network and Project External Evaluation

79400000-8

5.000,00

6.200,00

1.1.2

3.1.2

Project Management and
Activities
Diagnosis Study of Primary
Chains in Greek-Albanian
Analysis of Tourism Sector
Greek area

CPV

Π/Υ
Παραδοτέου
χωρίς ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΑ:

39.048,39

48.420,0
0

ΟΜΑΔΑ 2: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 32.258,06€
ΦΠΑ 24%: 7.741,94€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ: 40.000,00€
Αριθμός
Παραδοτέου/ων

3.1.5

Τίτλος Παραδοτέου

CPV

GIS Mapping of a transnational Cheese
Route and Identification of Thematic SubRoutes

71354000-4
ΣΥΝΟΛΑ:

Π/Υ
Παραδοτέου
χωρίς ΦΠΑ
(€)

Π/Υ
Παραδοτέου
με ΦΠΑ (€)

32.258,06

40.000,00

32.258,06

40.000,00

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή και για όλες τις ομάδες, απαραίτητα όμως για το
σύνολο των υπηρεσιών που περιλαμβάνει η κάθε ομάδα με βάση τις απαιτήσεις που
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ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης. Δεν είναι αποδεκτή προσφορά για τμήμα
των προσφερόμενων υπηρεσιών της κάθε Ομάδας.
Η Οικονομική προσφορά για κάθε παραδοτέο θα πρέπει να είναι μικρότερη του
προϋπολογισμού του κάθε παραδοτέου και θα πρέπει να υποβληθεί για το σύνολο
των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες για την ΟΜΑΔΑ 1 του
διαγωνισμού και τέσσερις (4) μήνες για την ΟΜΑΔΑ 2 του διαγωνισμού ή το
αργότερο μέχρι την λήξη του φυσικού αντικειμένου του έργου/πακέτου εργασίας και
για τις δύο (2) ΟΜΑΔΕΣ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Υποβολή προσφορών
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός
Φ.Π.Α.
ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΓΓΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%

ΟΜΑΔΑ 1

39.048,39€

780,97€

ΟΜΑΔΑ 2

32.258,06€

645,16€

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
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οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού
του Ν. 4412/16.
Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται
-

-

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της προμήθειας,
να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία έτη, ύψους
τουλάχιστον ίσο με την αξία της παρούσας σύμβασης ετησίως.
κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις
αντίστοιχες συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου
να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό
να διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα
να διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά για τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΔΕΥΤΕΡΑ, 13-07-2020
και ώρα 03:00 μ.μ..
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.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο.
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι &
ΙΙ του τεύχους της Διακήρυξης. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού

Αποσφράγιση προσφορών
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την τέταρτη [4η] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών ήτοι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-07-2020 και ώρα 10:00 π.μ..
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Εκτέλεση Σύμβασης
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/16.

Διαδικασίες προσφυγής
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή
τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης
παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην
οφειλόμενη ενέργεια.
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν.
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το
άρθρο 366 του Ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
•
κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.
•
διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της
αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος
και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία
εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της
προσφυγής.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική
αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. Σε περίπτωση
συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής
αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως
πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
H Α.Ε.Π.Π. επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν
μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη
διενέργεια της διαδικασίας. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την
αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση
των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου
372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών
αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
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Λοιπές πληροφορίες
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται από την Διεύθυνση
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα
τηλέφωνα 2651007982 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://www.rc.uoi.gr.
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου, Καθηγητή κ. Ιωάννη Σκούφο, στο τηλέφωνο
2681050204.
Η προκήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών &
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος
Αντιπρύτανης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS NTETSIKAS
Ημερομηνία: 2020.06.11 11:11:03 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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