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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Πληροφορίες : Μπάκα Μαρία 
Τηλέφωνο     : 23210 49106 
FAX                  : 23210 46556 
Email               : prom@teicm.gr  

                                                                                                                Σέρρες,  18-05-2018 
     Α.Π.:        ……2310..... 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αφού έλαβε υπόψη: 

 Τo Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-
206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

 τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 

 τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 22 του Ν.4144/13  

 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 107 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017): Άσκηση 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις, 

 την Y.A. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ 642/Υ.Ο.Δ.Δ./4-12-2017) με την οποία 
διαπιστώνεται η εκλογή του κ. Δ. Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύματος, 

 την αριθμ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη του 
ΤΕΙ ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – 
αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ 
ΚΜ”, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 
4431/τ.Β΄/15.12.2017), 

 Τη διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4431/τ.Β’/15.12.2017 

 το αριθμ. 1312/15-03-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ002809546 2018-03-15) αίτημα για παροχή 
υπηρεσίας  

 την με αριθμ. 183/16-03-2018 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης (αρ. πρωτ. 1353/16-03-
2018, ΑΔΑ: ΩΕΧΡ469143-7Ι2, ΑΔΑΜ: 18REQ002817227 2018-03-16) ποσού 10.341,60€ (η 
δαπάνη βαραίνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων MIS 2014ΣΕ54300009)  

 Την με αριθμό 115/12/22-3-2018, ΑΔΑ ΩΧΛΟ469143-75Β απόφαση της Συγκλήτου του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την έγκριση δαπάνης 10.341,60€ με το ΦΠΑ για την 
παροχή υπηρεσίας «Επισκευής εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης στα κτίρια του ΤΕΙ στο 
Κιλκίς» και την προσφυγή στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 
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καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά, για την παροχή της 
υπηρεσίας «Επισκευής εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης στα κτίρια του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας στο Κιλκίς» , προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.341,60€ (καθαρό ποσό 8.340,00€ + 
ΦΠΑ 24%) (CPV: 50720000-8 : Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής 
θέρμανσης). 
 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής. 
 
Αντικείμενο της υπηρεσίας: 

Στην εγκατάσταση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης των νέων κτιρίων του 
Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς, εξ 
αιτίας τόσο της πρόσφατης παγωνιάς και της υπολειτουργίας του συστήματος λόγω έλλειψης 
καυσίμων το χειμώνα, όσο και από την μη λειτουργική χρήση των κτιρίων από την κατασκευή 
τους και μέχρι την μετακόμιση του Τμήματος σε αυτά, κρίνεται απαραίτητο να γίνουν οι 
παρακάτω εργασίες. 
 
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας: 

Οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι οι κάτωθι: 
- Στο χώρο του λεβητοστασίου θα γίνει η αντικατάσταση δύο κατεστραμμένων 

κυκλοφορητών με αντίστοιχους καινούργιους. 
Πρόκειται για ένα τεμάχιο κυκλοφορητή WILO TOP S 80/10 και ένα τεμάχιο 
κυκλοφορητή WILO TOP S 65/13 ή ισοδύναμους inverter. 
Αντικατάσταση 2 βανών ball-valve 21/2”, 3 βανών ball-valve 2”, 4 βανών ball-valve 
11/2”και 1 βάνας ball-valve 3”, 2 βαλβίδων αντεπιστροφής 3” και 2 βαλβίδων 
αντεπιστροφής 21/2”, 2 αυτόματων πληρωτών 1/2’’, 2 φίλτρων νερού τύπου νήματος 
1/2’’.  

- Στον εξωτερικό διάδρομο του κτιρίου ΙΙ (ψευδοροφή) θα γίνουν οι παρακάτω 
εργασίες: 
Στην παροχική γραμμή θέρμανσης θερμαντικών σωμάτων κτιρίου ΙΙ θα γίνει 
αποξήλωση και αντικατάσταση κατεστραμμένων διαστολικών διατομής  2 ½”, 2 
τεμάχια και τμήματος σωληνώσεων (10 μέτρων περίπου, σιδηροσωλήνα  2 ½”). 
Στην παροχική γραμμή θέρμανσης-ψύξης, στα FCU της πτέρυγας 
κλωστοϋφαντουργίας, θα γίνει αντικατάσταση κατεστραμμένων διαστολικών 
διατομής  2 ½”, 2 τεμάχια και τμήματος σωληνώσεων (12 μέτρων περίπου, 
σιδηροσωλήνα  2 ½”). 
Στις καινούριες σωληνώσεις θα γίνει διπλή στρώση βαφής αντισκωριακού και 
μόνωση αυτών με μονωτικό υλικό τύπου Armaflex πάχους 13mm. 
Για τις ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να αποξηλωθεί τμήμα της ψευδοροφής του 
διαδρόμου και μετά το πέρας των εργασιών να επανατοποθετηθεί εκ νέου. 
 

- Αντικατάσταση είκοσι ενός (21) θερμαντικών σωμάτων στο κτίριο ΙΙ 
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει η αποξήλωση 21 θερμαντικών σωμάτων τύπου ΑΚΑΝ 

διαφόρων διαστάσεων λόγω φθοράς και λόγω του ότι η επισκευή τους κρίνεται ασύμφορη. Στη 
θέση τους θα τοποθετηθούν θερμαντικά σώματα PANEL σε χώρους που θα υποδειχθούν από 
το προσωπικό του Τμήματος.  Η εργασία περιλαμβάνει την αποξήλωση και αποκομιδή των 
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παλαιών θερμαντικών σωμάτων τύπου ΑΚΑΝ σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία 
καθώς και την εργασία και τα υλικά που απαιτούνται για την προσαρμογή των σωληνώσεων 
των παλαιών θερμαντικών σωμάτων στα καινούρια θερμαντικά σώματα.  

Θερμαντικά Σώματα PANEL που πρέπει να τοποθετηθούν σε διάφορους χώρους του 
κτιρίου ΙΙ: 

ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ  
PANEL             22/600/800             ΤΕΜ    4   
PANEL           22/900/1000             ΤΕΜ    2 
ΙΣΟΓΕΙΟ  
PANEL           22/600/1100             ΤΕΜ    3  
PANEL           33/600/1000             ΤΕΜ    3   
PANEL           33/600/1100             ΤΕΜ    3  
PANEL           33/600/1100             ΤΕΜ    3   
PANEL             22/900/700             ΤΕΜ    1   
1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ  
PANEL           22/600/1000             ΤΕΜ    1  
PANEL           22/900/1000             ΤΕΜ    1   

Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει από τον ανάδοχο όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για 
την σωστή λειτουργία της εγκατάστασης και θα αποκατασταθούν με δικά του έξοδα βλάβες 
που δεν έχουν περιγραφεί και δεν αφορούν την προμήθεια νέων ανταλλακτικών, παρά μόνον 
την εργασία και την προμήθεια μικρουλικών. 

Όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για τις επισκευές για τις επισκευές θα 
διατεθούν από τον ανάδοχο.  

Τόπος της παρεχόμενης υπηρεσίας: Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Κιλκίς, 
νέο κτίριο, 3ο χιλ. Κιλκίς Μεταλλικού. 

Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της υπηρεσίας θα είναι εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Για θέματα που αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μπάτζιο Γεώργιο, τηλ. 23210 49222, email: 
batzios@teicm.gr . 

 
Φάκελος Προσφοράς 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα 
Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (Τέρμα Μαγνησίας, 
Σέρρες), μέχρι και την  22-05-2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30πμ. 

 
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»   

(Πλήρης Επωνυμία,  Ταχυδρομική Διεύθυνση,  τηλέφωνο,  

fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον  υπάρχει) 
 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Για την παροχή υπηρεσίας «Επισκευής εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης στα κτίρια  
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς»  

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) . Κεντρικής Μακεδονίας 

   ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30πμ 

 

Να μην ανοιχτεί από ταχυδρομική υπηρεσία ή πρωτόκολλο 

 

mailto:batzios@teicm.gr
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Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με 
υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να 
προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 4412/12. 

Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις δε 
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).  

 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 

Ο  Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

 
 
 
 
 

Αναστάσιος Μωϋσιάδης 
Καθηγητής 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτ. Διανομή: 

1. psavvas@teicm.gr, για ανάρτηση στο site του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Υπεύθυνος Προδιαγραφών: Μπάτζιος Γεώργιος, batzios@teicm.gr, τηλ: 23210 49222   

3. Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
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