
 

 

 

 
 
 
 
 
Σίνδος, 24-09-2020 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
ΤΚ 57400 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΘ 141 - ΣΙΝΔΟΣ 

Πληροφορίες: Τακουσίδου Μαριάνθη 
Email: promithies@the.ihu.gr 
Τηλέφωνο: 2310 013685  

 

   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη αφού έλαβε υπόψη: 

1. 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), 

2. τα προβλεπόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16 
3. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.4144/13 
4. 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», 
5. 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, 

6. το Ν.4610 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ο οποίος 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 70Α΄/07-05-2019),   

7. την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 86094/Ζ1 για τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 326/ ΥΟΔΔ /05-06-2019), 

8. Την απόφαση ΔΦ2.1/2325/(ΦΕΚ 550/Β/20-02-2020)  Ανάθεση Αρμοδιοτήτων των 
Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 

9. το με Αριθ. Πρωτ. 14601/23-09-2020αίτημα παροχής υπηρεσιών ανηρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ 
με ΑΔΑΜ 20REQ007366270, 

10. την με Αριθ. Πρωτ. Απόφαση 624/24-09-2020 με ΑΔΑ 63ΩΗ46ΨΖ3Π-ΖΠ3, Ανάληψη 
Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2020, η δαπάνη 3.087,60€ βαρύνει τον τακτικό  
προϋπολογισμό και τον ΚΑΕ 0887. 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την «ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΑΕ», συνολικού προϋπολογισμού 3.087,60 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%. 

 





Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε: 0887 (3.087,60€) σχετικές πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.  
Οι ανωτέρω προμήθειες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

50511000-0 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών (2.490,00€) 
 
Κριτήριο κατακύρωσης:  

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
 
Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και στο Παράρτημα Α’: 
 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας Ποσότητα 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
Μονάδας 

Προϋπολογισμός 
χωρίς Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 
24% 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός  

με Φ.Π.Α 

1 

Αντικατάσταση αντλίας  
με εφεδρική αντλία:  
υδραυλική και 
ηλεκτρολογική 
αποσύνδεση-
επανασύνδεση και 
μεταφορές αντλιών 

1 κ.α. 370,00 € 370,00 € 88,80 € 458,80 € 

2 

Πλήρης ανακατασκευή 
επιφανειακής 
φυγοκεντρικής αντλίας 
παροχής Q=40m3/h, H=70m 
και ισχύ η/κ Ν=20ΗΡ 

2 κ.α. 1,060,00 € 2.120,00 € 508,80 € 2.628,80 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.490,00 € 597,60 € 3.087,60 € 

 
 
 

 Τακτικός Προϋπολογισμός    □ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

  

 Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
 
 

Υπεύθυνος Παραλαβής:   
Για θέματα που αφορούν την παραπάνω προσφορά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στον κ. Μαρασλίδη Ιωάννη, στο τηλ. 2310 013660 ή στο email johnmara@ihu.gr. 
 
 

Φάκελος Προσφοράς 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και 
την Πέμπτη 01-10-2020 και ώρα  12:00. 

 



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

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΑΕ» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 01-10-2020 και ώρα  12:00. 
 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
 

 Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
σύμφωνα με το παράρτημα Β’. 

 Για ποσά άνω των 1.500,00 Ευρώ με ΦΠΑ Φορολογική ενημερότητα. 

 Για ποσά άνω των 2.500,00 Ευρώ θα πρέπει να προσκομίζεται πέρα των ανωτέρω 
Ασφαλιστική Ενημερότητα και Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.  

 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 
 

O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών, Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
 
 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Μπαντέκας 
Καθηγητής 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι: 

1. Φόρτωση με γερανό, μεταφορά και επισκευή της εφεδρικής αντλίας που είναι εκτός λειτουργίας με 

βλάβη. 

2. Πλήρης επισκευή της εφεδρικής αντλίας (περιέλιξη, στεγανά, ρουλεμάν, κ.ο.κ.). 

3. Μεταφορά και επιστροφή της εφεδρικής αντλίας στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη. 

4. Αποσυναρμολόγηση της εκτός λειτουργίας εγκατεστημένης αντλίας Νο.2 και αντικατάστασή της με 

την επισκευασμένη εφεδρική, περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές 

αποσυνδέσεις και επανασυνδέσεις. 

5. Μέτρηση των χαρακτηριστικών λειτουργίας (ένταση ρεύματος, παροχή ύδατος, πίεση, κτλ.) και 

κατάλληλες ρυθμίσεις στον πίνακα αυτοματισμών (θερμικό κτλ.) 

6. Φόρτωση με γερανό, μεταφορά και επισκευή της αντλίας Νο.2 που είναι εκτός λειτουργίας με 

βλάβη. 

7. Πλήρης επισκευή της αντλίας Ν.2 (περιέλιξη, στεγανά, ρουλεμάν, κ.ο.κ.). 

8. Μεταφορά και επιστροφή της αντλίας Ν.2 στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη και παραμονή της 

ως εφεδρική αντλία. 

 

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και οι υπηρεσίες για την μεταφορά των αντλιών από τις εγκαταστάσεις 

της Σίνδου του ΔΙΠΑΕ προς το συνεργείο και την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των δύο 

αντλιών. 

Όλα τα υλικά θα είναι απόλυτα συμβατά και πιστοποιημένα για τις εν λόγω αντλίες. 

 

Χαρακτηριστικά αντλίας: επιφανειακή φυγοκεντρική παροχής Q=40m3/h, H=70m και ισχύ η/κ Ν=20ΗΡ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ β’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΑΕ» 

 

 

ΟΝΟΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  ………........................................ 

 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας Ποσότητα 
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
Μονάδας 

Υποσύνολο  
χωρίς Φ.Π.Α 

1 

Αντικατάσταση αντλίας  
με εφεδρική αντλία:  
υδραυλική και 
ηλεκτρολογική 
αποσύνδεση-
επανασύνδεση και 
μεταφορές αντλιών 

1 κ.α.   

2 

Πλήρης ανακατασκευή 
επιφανειακής 
φυγοκεντρικής αντλίας 
παροχής Q=40m3/h, H=70m 
και ισχύ η/κ Ν=20ΗΡ 

2 κ.α.   

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   ……………………..…………………………………………………………………………………. 
 

 
Ημερομηνία  ……../………../2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(Θέση σφραγίδας και υπογραφής νομίμου εκπροσώπου) 
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