
 

 

 

 

 

 

Σίνδος, 02-04-2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 

ΤΘ 141 57400 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.4610/2019 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. Δ.Φ./2.2/Ε/2870/17-2-2021 αίτημα παροχής υπηρεσιών ανηρτημένο στο 

ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21REQ008227758, 

10. Την ύπαρξη πιστώσεων στο ενάριθμο έργο 2020ΣΕ54600037 «Συντήρηση - Επισκευή και 

Διαρρύθμιση Πανεπιστημιακών Εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Ελλάδος (ΠΚ 

2014ΣΕ54600056)», η ΣΑΕ του οποίου με ΑΔΑ ΩΕΕ146ΜΤΛΡ-Κ0Ο επέχει θέση δέσμευσης 

πίστωσης σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. όπως αποτυπώνεται στον Κ.ΑΕ 9322 

(3.100,00€) του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. 

11. Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων 

κτιρίου. 

 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ 





ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ», συνολικού προϋπολογισμού 3.100,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α. 24%. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει το ΠΔΕ και συγκεκριμένα το ενάριθμο έργο 

2020ΣΕ54600037 όπως αποτυπώνεται στον Κ.Α.Ε 9322 του οικονομικού έτους 2021 του 

Φορέα. 

Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):  

(CPV): 50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου (2.500,00€) 

 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές του 

αιτήματος και στο Παράρτημα Α’. 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

 

□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, ΤΘ 141 ΤΚ 57400, ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ,  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, μέχρι και την Παρασκευή 09-04-2021 και ώρα 12:00. 

 

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

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Δ.Ο.Υ, ΑΦΜ Ταχυδρομική Διεύθυνση, 

τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ» (ΚΩΔ. 26/21) 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Παρασκευή 09-04-2021 και ώρα 12:00. 

 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

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 A’ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προμήθεια των υπηρεσιών αποτελεί άμεση ανάγκη καθώς έχουν εμφανιστεί έντονα φαινόμενα 

ερπυσμού και παραμόρφωσης του δαπέδου με αποτέλεσμα την επικινδυνότητα στο προσωπικό και 

στον εξοπλισμό στο Κεντρικό Εργαστήριο του Παλαιού Κτιρίου Τροφίμων του Δι.Πα.Ε. στη Σίνδο. 

Στο δάπεδο του εν λόγω κτιρίου, λόγω της κτιριακής μετατόπισης και φαινομένων ερπυσμού έχει 

προκληθεί έντονη ανισοσταθμία. Λόγω των έντονων πιέσεων που δέχεται το δάπεδο έχουν 

αποκολληθεί και οι σχάρες συλλογής και απορροής υδάτων. Η υπερύψωση των δαπέδων σημειακά 

φθάνει ακόμη και τα επτά (7) cm. Οι παραπάνω αστοχίες επιβάλλεται να επιδιορθωθούν προς 

αποφυγή ατυχήματος του πληθυσμού που χρησιμοποιεί τον χώρο αλλά και της πρόκλησης βλάβης 

στον μεγάλης αξίας εξοπλισμό του εργαστηρίου. Επιπλέον, στο εν λόγω κτίριο λόγω της μη ύπαρξης 

αντισεισμικού αρμού παρουσιάζεται έντονη κατακόρυφη και οριζόντια ρηγμάτωση στα σημεία 

σύνδεσης της τοιχοποιίας με τον φέροντα οργανισμό στο σημείο της εξόδου του κτιρίου. Η συνολική 

επιφάνεια επέμβασης εκτιμάται ότι είναι 30m2. 

Οι εργασίες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που περιγράφηκαν 

περιλαμβάνουν: 

 Αδιατάρακτη κοπή περιμετρικά της ζώνης επέμβασης. 

 Αποξήλωση της υφιστάμενης στρώσης του δαπέδου που έχει υποστεί φθορά και μέχρι την 

εμφάνιση του πλέγματος, και σε έκταση περίπου 60cm περιμετρικά της επιφάνειας που 

παρουσιάζει το πρόβλημα. 

 Αποξήλωση των σχαρών των καναλιών απορροής υδάτων. 

 Επάλειψη της επιφάνειας του σκυροδέματος με συγκολλητικό γαλάκτωμα, σε αναλογία 1:1 

κατ’ όγκο με τσιμέντο, προκειμένου να διασφαλισθεί η πρόσφυση μεταξύ παλαιού και νέου 

σκυροδέματος 

 Τοποθέτηση πλέγματος Τ131, αγκύρωση αυτού στο υπόστρωμα με χρήση βλήτρων και 

στερέωσή του με το υφιστάμενο. 

 Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20. 

 Επιστρώσεις με κεραμικά πλακίδια με αντιολισθητικές ραβδώσεις παρόμοιας απόχρωσης, 

υφής και διαστάσεων με τα υφιστάμενα και προδιαγραφών για βιομηχανικούς χώρους 

παρασκευής τροφίμων. 

 Δημιουργία αρμών κατά την κατασκευή του δαπέδου με ιδιαίτερη μέριμνα προκειμένου να 

αποτραπεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης της βλάβης. 

 Επανατοποθέτηση των σχαρών. 

 Σφράγιση κατακόρυφων και οριζόντιων ρωγμών στην είσοδο του κτιρίου με ελαστομερές 

πολυουρεθανικό υλικό. 

Περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κάτωθι ποσότητες εργασιών, αλλά και όσες άλλες χρειαστούν για την 

έντεχνη αποκατάσταση του δαπέδου και την πλήρη αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων. 

Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 

1 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή τεχνικών 

αδιατάρακτης κοπής 
m*cm 110 

2 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων ton 7,5 

3 Μεταφορά υλικών με μονότροχο ton*10m 75 

4 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ton*km 150 

5 Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές - κατασκευές - κατεδαφίσεις ton 7,5 

6 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα m2 30 

7 Δομικά πλέγματα Β500C (S500s) Kg 130 

8 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση 

αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
m3 3 

9 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30m3.  

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

m3 3 

10 Κοπή αρμών συστολοδιαστολής m 50 

11 Πλήρωση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό m 20 

12 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια m2 30 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΔΙΠΑΕ» 

 

 

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

 

 

Α/Α Περιγραφή προμήθειας Μ.Μ. Ποσότητα Τ.Μ. 
Σύνολο  

χωρίς Φ.Π.Α 

1. 

Επισκευή δαπέδου κεντρικού 

εργαστηρίου στο παλαιό κτίριο 

Τροφίμων 

κ.α. 1   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

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

 

 

Ημερομηνία ……../………../2021 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Θέση σφραγίδας και υπογραφής νομίμου εκπροσώπου) 
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