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Ημερομηνία 28/11/2018
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ” ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σας παρακαλώ να προβείτε στην ανάρτηση της συνημμένης Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης,
στο πλαίσιο του έργου «Καταπολέμηση αιματοφάγων εντόμων μέσω της τεχνολογίας NGS για
μαζικό γονιδιωματικό και μεταγραφωμικό έλεγχο, INSEQT, ΚΕ-82148» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,που αφορά σε
ανάθεση υπηρεσίας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Εκπόνηση
μελέτης σκοπιμότητας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.129,03 € πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016):
Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου του ως άνω αναφερόμενου έργου, διότι αφορά το σύστημα ανάλυσης των δεδομένων
από το σύστημα NGS.
Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι:
Α) Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, είναι
εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και των επιμέρους κατηγοριών αυτού, και θα
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του.
Β) Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, και
όπως αναλύεται διεξοδικώς στην Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ9Ρ5).

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Ιωάννης Καρακασιλιώτης
Επίκ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Ημερομηνία 28/11/2018

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ” ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:
Τύπος Προμήθειας:
Τίτλος Προμήθειας:
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε
ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ:
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σε ευρώ (€):
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται η Προμήθεια:

Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Κωδικός έργου ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.:
Κωδικός έργου/πράξης του Φορέα
Χρηματοδότησης:
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην
Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.
ΘΡΑΚΗΣ
“Απευθείας” Ανάθεση
Προμήθεια υπηρεσιών
Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας
16.129,03
3.870,97
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΦΑΓΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ NGS ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση &
Εθνικούς Πόρους / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Και
Εφαρμογής Δράσεων Στους Τομείς Της Ερευνάς, Της
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Και Της Καινοτομίας (ΕΥΔΕΕΤΑΚ)
ΚΕ-82148
Τ1ΕΔΚ-05000
MIS 5030757
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά (βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής), για το σύνολο της προμήθειας
Κος Ιωάννης Καρακασιλιώτης , Επίκουρος Καθηγητής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, τηλ. επικοινωνίας: 6973963948,
email: ioakarak@med.duth.gr
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 14:00

Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, 2ος όροφος,
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100.

Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια
υπηρεσιών:

Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, 2ος όροφος,
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100.

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο της
διαδικασίας ανάθεσης

Κος Ιωάννης Καρακασιλιώτης , Επίκουρος Καθηγητής
Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, τηλ. επικοινωνίας: 6973963948,
email: ioakarak@med.duth.gr

Σελίδα 2 από 12

Β. Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά
Β1. Περιγραφή του έργου
Σύντομη περιγραφή του έργου:
Αντικείμενο της σύμβασης που θα πραγματοποιηθεί με τον ανάδοχο αποτελεί η εκπόνηση μελέτης
σκοπιμότητας για το έργο με τίτλο «Καταπολέμηση αιματοφάγων εντόμων μέσω της τεχνολογίας NGS για
μαζικό γονιδιωματικό και μεταγραφωμικό έλεγχο». Η μελέτη σκοπιμότητας θα περιλαμβάνει τα οριζόμενα
από τον Οδηγό της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που έχει εκδοθεί από την
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).
Στο πλαίσιο του INSEQT στόχος της ομάδας είναι η ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας εντομολογικής και
μικροβιολογικής επιτήρησης στο αγροδιατροφικό τομέα μέσω της τεχνολογίας NGS για μαζικό γονιδιωματικό
και μεταγραφωμικό έλεγχο εντόμων.

Β2. Πίνακας υπηρεσιών προς προμήθεια
α/α
Υπηρεσίας

CPV

Υπηρεσία προς
προμήθεια

Ποσότητα

(1)

(2)

(3)

(4)

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(5)

1

71241000-9

1

Εκπόνηση
Μελέτης
Σκοπιμότητας
Σύνολο

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (*)
(€)

(6)

(7)

Συνολική
αξία
(€)
(8)

16.129,03

24

3.870,97

20.000,00

16.129,03

24

3.870,97

20.000,00

Προϋπολογιζόμενο κόστος συνολικής προμήθειας: €16.129,03 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%
(3.870,97€).
(*) Η απόδοση του Φ.Π.Α. θα γίνει βάσει της κείμενης νομοθεσίας

Β3. Προδιαγραφές
Β3.1. Προδιαγραφές Προσφοράς
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συντάξουν τεχνική προσφορά στην Ελληνική Γλώσσα, με λογότυπό τους και
στοιχεία επικοινωνίας, αριθμημένη με αναφορά στο έργο που αφορά η παρούσας διακήρυξη, που θα
περιλαμβάνει:
- την παρουσίαση του φορέα (ή του σχήματος αν πρόκειται για ένωση προσώπων) και τη σχετική εμπειρία
τους
- την αντίληψή τους για το έργο
- την ανάπτυξη περίληψης των κεφαλαίων και της δομής της μελέτης σκοπιμότητας
- την αναλυτική αποτύπωση της κάλυψης των κριτηρίων που έχουν τεθεί στις παραγράφους Β.3.3, Β.3.4, Β.3.5
και πως καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις
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- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός του οποίου θα υλοποιήσουν το έργο
- την ομάδα έργου με σχετικό πίνακα ανθρωπομηνών εργασίας
- το σχήμα υλοποίησης του έργου
Η τεχνική προσφορά θα φέρει διαβιβαστικό με κατάλληλη σφραγίδα και υπογραφή του εκπροσώπου του
φορέα.

Β3.2. Τεχνικές Προδιαγραφές μελέτης σκοπιμότητας

Η μελέτη Σκοπιμότητας θα είναι σύμφωνη με τον οδηγό της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι μέρη :

•

Επιτελική Σύνοψη: Συνοπτικά το πρόβλημα ή την ευκαιρία, τις απαιτήσεις του Έργου, τα

αποτελέσματα της εκτίμησης σκοπιμότητας και το συνολικό τελικό αποτέλεσμα.
•

Ανάλυση έργου - Διατύπωση έργου: Ανάλυση / Τεχνολογίες, Ανταγωνισμός, Ευκαιρίες και απειλές,

Εξωτερικό περιβάλλον που επιδρά, Διαθέσιμες ομοειδής λύσεις, Όραμα και στρατηγική, Φορείς υλοποίησης
(τα έχουμε και στην πρόταση), Διαδικασίες επικοινωνίας, Νομοθετικές και λοιπές απαιτήσεις, Που
απευθύνεται το παραγόμενο προϊόν, Κοινοί παράγοντες (Τεχνική σκοπιμότητα, Μέθοδος παραγωγής, νομική
σκοπιμότητα, Λειτουργική σκοπιμότητα, Σκοπιμότητα προγραμματισμού)
•

Διατύπωση των Απαιτήσεων:

τα κύρια επιχειρησιακά κίνητρα για το συγκεκριμένο Έργο (π.χ. αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο,
συγκεκριμένη ανάγκη των πολιτών που πρέπει να καλυφθεί εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου,
περιορισμένο χρονικό πλαίσιο για την απορρόφηση κεφαλαίων από την ΕΕ).
Για κάθε επιχειρησιακό πρόβλημα (ή ευκαιρία) περιγράψτε τις αναλυτικές επιχειρησιακές απαιτήσεις
•

Εκτίμηση Σκοπιμότητας: αναλυτική περιγραφή της κάθε εναλλακτικής λύσης. Εκτιμήστε τη

σκοπιμότητα (ή πιθανότητα) η κάθε εναλλακτική λύση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που ορίζονται
παραπάνω. Για να εκτιμήσετε τη συνολική σκοπιμότητα της κάθε επιλογής, διασπάστε τη λύση σε συνιστώσες
και βαθμολογήστε τη σκοπιμότητα κάθε συνιστώσας.
•

Κατάταξη ως προς τη Σκοπιμότητα: Κατάλογος με τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την

κατάταξη των εναλλακτικών επιλογών (π.χ. τεχνική σκοπιμότητα/ εφικτότητα υλοποίησης, επιπτώσεις στο
περιβάλλον/ αειφορία, οικονομική βιωσιμότητα, κοινωνική αποδοχή) και περιγράψτε το μηχανισμό
βαθμολόγησης/ στάθμισης που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή του συνολικού αποτελέσματος.
•

Αποτέλεσμα Σκοπιμότητας: Με βάση την κατάταξη ως προς τη σκοπιμότητα, προσδιορισμός της

επιλογή που έχει επιτύχει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και συνεπώς είναι η περισσότερο εφικτή προς
υλοποίηση. Σύνοψη των κύριων λόγων για τους οποίους η επιλογή αυτή είναι πιθανότερο να ικανοποιήσει τις
επιχειρησιακές απαιτήσεις.
•

Χρηματο-οικονομικό μοντέλο έργου

•

Κόστος – όφελος έργου

Σελίδα 4 από 12

•

Οικονομική βιωσιμότητα – πελατολόγιο στο οποίο απευθύνεται το έργο

•

Αξιολόγηση κινδύνων

•

Τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα

Β3.3. Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Απαιτείται η αποστολή εντός του φακέλου των δικαιολογητικών η
επισύναψη βεβαίωσης εγγραφής για την άσκηση της δραστηριότητάς τους,

στο Οικείο Εμπορικό –

Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας του.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α’ του ν.
4412/2016.

Β3.4. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3)
ετών (2015, 2016, 2017) ίσο με το 200% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας.
Ο μέσος γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών θα πρέπει να προέρχεται από την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών

σε

έργα

μελετών

καθώς

και

υποβολών

προτάσεων

και

διοίκησης

-

διαχείρισης

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή σε έργα τεχνικής υποστήριξης δημόσιων φορέων και οργανισμών.
Η απόδειξη των παραπάνω πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο με τη συμπλήρωση σχετικού πίνακα
έργων της τελευταίας τριετίας, στο οποίο θα αναλύεται κάθε έργο που δηλώνεται, ο προϋπολογισμός του
έργου, ο προϋπολογισμός της σύμβασης του ενδιαφερόμενου, το χρονικό διάστημα υλοποίησης, η
αναθέτουσα αρχή και γενικά οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο δύναται να τεκμηριώσει τα όσα αναφέρονται
στην παρούσα παράγραφο.

Β3.5. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού τις ακόλουθες τεχνικές και
επαγγελματικές προϋποθέσεις:
-

Να διαχειρίζονται έργα στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ που χρηματοδοτεί το έργο

(Η απόδειξη υποβολής θα τεκμηριώνεται με βεβαιώσεις των φορέων για λογαριασμό των οποίων
υπεβλήθησαν οι προτάσεις στη δράση) ώστε να είναι τεκμηριωμένη η γνώση της δράσης και ο οδηγός αυτής,
-

Να έχουν διαχειριστεί έργα καινοτομίας και τεχνολογίας την τελευταία πενταετία (τουλάχιστο τρία τα

οποία θα περιγραφούν αναλυτικά ως προς τα χαρακτηριστικά τους). Για τα έργα αυτά απαιτείται η
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τεκμηρίωσή τους είτε με βεβαιώσεις των φορέων είτε με αντίγραφα συμβάσεων για τη διοίκηση και
διαχείριση έργων.
-

Να έχουν εκπονήσει μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας ή και μελέτες επιχειρησιακού και

στρατηγικού σχεδιασμού σε φορείς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα κατά την τελευταία πενταετία
(τουλάχιστο 5 έργα). Για τα έργα αυτά απαιτείται η τεκμηρίωσή τους είτε με βεβαιώσεις των φορέων είτε με
αντίγραφα συμβάσεων.
-

Να διαθέσουν στο πλαίσιο της παρούσας το παρακάτω εξειδικευμένο προσωπικό για την εκπόνηση

της μελέτης σκοπιμότητας (Ομάδα Έργου):
Έναν διπλωματούχο μηχανικό και δυο οικονομολόγους με εξειδίκευση στην εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας
– επιχειρησιακού σχεδιασμού και στην διοίκηση – διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, με τουλάχιστο 5
έτη εμπειρία. Η εμπειρία της ομάδας έργου θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των μελών της
ομάδας έργου από τους Φορείς Εργασίας τους.
-

Στην περίπτωση χρήσης εξωτερικού συνεργάτη του υποψηφίου αναδόχου, θα πρέπει να δηλώνεται

αυτό με υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Γ. Όροι της Διαδικασίας Ανάθεσης

1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα α) σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή β) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων, 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 Ι της ως άνω Συμφωνίας, ή 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.
Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να
έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία υποχρεούται να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής

προσφοράς από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας του Δ. Π. Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.
2.

Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά

θα

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά
τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.
3.

Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και υπογεγραμμένη αρμοδίως.
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4.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός
από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.

Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

6.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

7.

Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

8.

Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου.

9.

Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα

10. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
11. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας
Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή
η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση ανάθεσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του
πίνακα κατάταξης κοκ.
12. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικά, να αποφασίσει
την τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα διακήρυξη. Επίσης η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει την διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας σε
οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε
αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
13. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά
υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την
ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς
στην προσφορά και θα συνεκτιμώνται.
14. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλειπαραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια υπηρεσιών.
15. Η παράδοση των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα γίνει/ται από τον ανάδοχο εντός 30 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
16. Η παραλαβή των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα γίνει στους χώρους του Δ.Π.Θ. κατόπιν
συνεννοήσεως με τον Υπεύθυνο της πράξης - Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.
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17. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει μαζί με την προσφορά του να παρέχει, με υπεύθυνη δήλωση,
τη δυνατότητα τροποποίησης της μελέτης ανάλογα με τις υποδείξεις του ΕΥ και της Αναθέτουσας
Αρχής μέχρι και 12 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης
18. Για την αξιολόγηση προσφορών, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια των παρακάτω πινάκων (η
προσφερόμενη τιμή, η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της
Ανακοίνωσης, κλπ). Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που
έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Ανακοίνωσης.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Ανακοίνωσης
ανάδοχο, η πρόσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Η διαδικασία της
οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονομικών στοιχείων (τιμή),
κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας σύμφωνα με τον
ακόλουθο Πίνακα:
Α΄ ΟΜΑΔΑ (Τεχνικών προδιαγραφών – Ποιότητας και Απόδοσης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ (K1)i

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ1)i

1.

Πλήρωση Απαιτήσεων των παραγράφων B3.3, Β3.4, Β3.5

40%

2.

Περίληψη των κεφαλαίων και της δομής της μελέτης σκοπιμότητας

30%

Σύνολο ομάδας 70%
Β΄ ΟΜΑΔΑ (Τεχνικής Υποστήριξης / Κάλυψης - Παράδοσης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Κ2)j

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ2)j

1.

Ο χρόνος παράδοσης (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης)
Απαίτηση: να είναι μικρότερος ή ίσος από δύο μήνες

10%

2.

Ο χρόνος προσφερόμενης δωρεάν αναμόρφωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις
των φορέων Ανάθεσης (απαίτηση τουλάχιστον για 1 έτος)

20%

Σύνολο ομάδας 30%
Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 70% + 30% = 100%

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής)
είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (T) σε ευρώ (€) (συγκριτική
τιμή) προς την Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία (U) της.
Συγκριτική Τιμή Προσφοράς (T)
Λ = ------------------------------------------------------------------------------------------Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία (U)
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Όλα τα επί μέρους στοιχεία, των ως άνω Ομάδων Α’ και Β’, βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους
100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι.
Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές
της Διακήρυξης.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ως άνω ομάδων Α’ και Β’, είναι το γινόμενο
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του, κατά συνέπεια η
συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων Α’ και Β’.

Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία (U) =

Σi,j [ Κ1 *σ1 + K2 *σ2 ]
i

i

j

j

, i=1,2,… και j=1,2,…

Διευκρινίζεται ότι: (i) η βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ως άνω Ομάδας Α’, εξάγεται από τον
μέσο όρο της βαθμολόγησης (με 100 έως 120) των επιμέρους τεχνικών στοιχείων του Πίνακα
Συμμόρφωσης [που αφορά στη βαθμολόγηση των κριτηρίων της Ομάδας Α΄ (Τεχνικές
Προδιαγραφές)], και (ii) η βαθμολογία του κάθε στοιχείου της ως άνω Ομάδας B’, εξάγεται από την
βαθμολόγηση (με 100 έως 120) των επιμέρους τεχνικών στοιχείων του Πίνακα Συμμόρφωσης [που
αφορά τη βαθμολόγηση των κριτηρίων της Ομάδας Β΄ (Τεχνική Υποστήριξη)].
19. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές που θα αφορούν
μεμονωμένες υπηρεσίες δε θα λαμβάνονται υπόψη.
20. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια υπηρεσιών στους προμηθευτές θα γίνει με την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Για τους προμηθευτές
Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/94 (ΦΕΚ
43/Α/22.03.94) παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια
ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και
συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
21. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.3
αυτού (όπως όμως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 375, του Ν.4412/2016), ύψους
μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής
προέλευσης χρηματοδότησης, και οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του,
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων (και ΦΠΑ) και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους
χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
22. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1191 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 969/22-03-2017), και δυνάμει του
άρθρου 350, παρ. 3, του Ν.4412/2016, σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, επιβάλλεται από 22-03-2017, κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων (και ΦΠΑ) και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
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συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του της Υ.Α.1191, επί της
κράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ).
23. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην
υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θράκης.
24. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την
σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης.

Δ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………… / …………………………………………………. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: …………………………………………………………………….. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: …………………………………………………….…………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Για τη Διαδικασία Προμήθειας με “Απευθείας ανάθεση” : «Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας»
Κωδικός Έργου: ΚΕ-82148
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «Κος Ιωάννης Καρακασιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Ιατρικής ΔΠΘ»
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, 2ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
Αλεξανδρούπολη 68100.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6973963948
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα
δικαιολογητικά. Η ως άνω υποχρέωση αφορά τους προσωρινούς αναδόχους για τους οποίους το ποσό
ανάθεσης είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €2.500,00 πλέον ΦΠΑ:


Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή του υποψηφίου
νομικού προσώπου: Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
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εκπροσώπησης, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε., στοιχεία
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου.
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας)


Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει εις βάρος
του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L
300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), δ)
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
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Το εν λόγω απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλεται υποχρεωτικά:
o στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), από τους διαχειριστές,

και

o στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας του
προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές του υποχρεώσεις.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ως άνω
παράγραφο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Οι επίσημες
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53
μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά της εν λόγω διακήρυξης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα ή από νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα είτε από δημόσια αρχή είτε από
δικηγόρο (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014), των οποίων η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων αντιγράφων.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

Ιωάννης Καρακασιλιώτης
Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ.
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