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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Για απευθείας ανάθεση του έργου: 

«Σύνδεση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης και εγκατάσταση 
θερμαντικών σωμάτων» 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού 
Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει   

2. Την υπ’ αρ. 90/2022 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. 
3. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. 

Ανακοινώνει ότι 

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
(βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 

Για τον σκοπό αυτό, σας προσκαλεί προκειμένου να υποβάλλετε σχετική έγγραφη προσφορά. 

 

1. Περιγραφή του έργου 

Αντικείμενο της παρούσας είναι: 

i. η προμήθεια υδραυλικών ειδών και υλικών θέρμανσης, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα υλικών και  

ii. η εκτέλεση εργασιών για τη σύνδεση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με το δίκτυο της τηλεθέρμανσης της 
πόλης των Σερρών καθώς και η εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης Θερμαντικών σωμάτων στα 
γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., όπως αυτές αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα εργασιών  
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Α/Α 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ για σύνδεση με Τηλεθέρμανση 

και εγκατάσταση επιπλέον θερμαντικών σωμάτων 
στους χώρους της ΑΝΕΣΕΡ 

Τεμάχια 
Τιμή 

Δαπάνη 
Μονάδος 

1 Βάννα Αρσενικό - Θηλυκό 1 inch 4 9,83 39,32 

2 Γωνία Φ18 πρεσσαριστή 30 6,60 198,00 

3 Δοχείο Διαστολής 200 l 1 150,00 150,00 

4 Ηλεκτροβάννα 1 1/2 inch 1 150,00 150,00 

5 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 33/1.800/600 2 203,04 406,08 

6 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 22/1.100/900 1 121,41 121,41 

7 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 22/1.000/900 1 105,99 105,99 

8 Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ 22/600/900 1 70,65 70,65 

9 Καννάβι 2 0,76 1,52 

10 Κυκλοφορητής 1 1.225,00 1.225,00 

11 Μαστός αρσενικός Φ18 x πρεσσαριστός 1/2 inch 15 3,10 46,50 

12 Μαστός θηλυκός Φ18 x πρεσσαριστός 1/2 inch 5 4,37 21,85 

13 Μαστός αρσενικός Φ20 πρεσσαριστός 3/4 inch 2 3,36 6,72 

14 Μαστός αρσενικός Φ26 πρεσσαριστός 3/4 inch 2 4,62 9,24 

15 Μόνωση Τύπου Isopipe υψηλών θερμοκρασιών 30 6,00 180,00 

16 Νίπελ μαύρο 1 inch 4 1,01 4,04 

17 Προμήθεια Θερμοστάτη 1 21,00 21,00 

18 Ρακόρ μαύρο 1 inch  4 3,93 15,72 

19 Ρουμπινέτα γωνιακά 1/2 inch 5 7,16 35,80 

20 Ρουμπινέτα θερμοστατικά 1/2 inch 10 18,90 189,00 

21 Στηρίγματα διπλά Φ18 40 0,30 12,00 

22 Στηρίγματα διπλά Φ20 10 0,35 3,50 

23 Στηρίγματα διπλά Φ26 10 0,37 3,70 

24 Συστολή 1x3/4 Αμερικής 4 1,95 7,80 

25 Σωλήνα Φ18 πολυστρωματικός αλουμινίου (m) 83 1,31 108,73 

26 Σωλήνα Φ20 πολυστρωματικός αλουμινίου (m) 14 1,37 19,18 

27 Σωλήνα Φ26 πολυστρωματικός αλουμινίου (m) 14 2,00 28,00 

28 Ταυ μαύρο 1 inch 4 1,89 7,56 

29 Ταυ πρεσσαριστό 18x18x20 2 10,40 20,80 

30 Ταυ πρεσσαριστό 18x18x26 2 15,23 30,46 

31 Ταυ πρεσσαριστό 26x18x26 2 15,49 30,98 

32 Φέρμιτ μεγάλο 1 6,93 6,93 

33 Λοιπά μικροϋλικά κατ' αποκοπή 1 300,00 300,00 
 Σύνολο προμήθειας υλικών προ Φ.Π.Α.: 3.577,48 
 ΦΠΑ 24%: 858,60 
 ΣΥΝΟΛΟ προμήθειας υλικών: 4.436,08 
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Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τεμάχια 
Τιμή 

Δαπάνη 
(Ευρώ) Μονάδος 

1 
Διαχωρισμός δικτύου θέρμανσης ΑΝΕΣΕΡ από τη θέρμανση 
του υπολοίπου κτιρίου. Σύνδεση του δικτύου θέρμανσης της 
ΑΝΕΣΕΡ με την Τηλεθέρμανση. 

1 1.400,00 1.400,00 

2 Κόστος εργασιών εγκατάστασης Θερμαντικών σωμάτων στα 
γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ 1 1.000,00 1.000,00 

 Συνολική αμοιβή εργασιών προ Φ.Π.Α.: 2.400,00 

 Φ.Π.Α. 24%: 576,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.976,00 

   

 Συνολική αμοιβή υλικών και εργασιών προ Φ.Π.Α.: 5.977,48 

 Φ.Π.Α. 24%: 1.434,60 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 7.412,08 

Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα εκτελεστούν έτσι όπως 
περιγράφονται στην παρούσα και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Αναλυτικά η περιγραφή του έργου δίνεται στο Παράρτημα Ι.  

 

2. Προϋπολογισμός  

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις Πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα εφτά Ευρώ 
& σαράντα οχτώ λεπτά (5.977,48€) πλέον Φ.Π.Α. το οποίο αναλύεται ως εξής: 

 Τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εφτά Ευρώ & σαράντα οχτώ λεπτά (3.577,48€) πλέον 

Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών 

 Δύο χιλιάδες τετρακόσια Ευρώ (2.400,00€) πλέον Φ.Π.Α. για την εκτέλεση εργασιών 

 

3. Τιμές προσφορών - Νόμισμα 

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιμές 
θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή καθ’ όλη την διάρκεια της προσφοράς. Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν 
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή 
προσφοράς. 
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4. Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής 
σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που θέτει η παρούσα πρόσκληση. 

 

5. Διάρκεια  

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών είναι 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

6. Λόγοι αποκλεισμού  

Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης, εάν:  

 έχει καταδικαστεί µε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκλητική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και της μορφές εμπορίας ανθρώπων,  

 δεν έχει εκπληρώσει της υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης,  

 δεν έχει εκπληρώσει της σχετικές υποχρεώσεις του µε την πληρωµή των φόρων που του 
αναλογούν 

Επιπλέον, η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:  

 Το συνολικό τίμημα της προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου.  
 Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 6 της παρούσης.  
 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.  
 Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μικρότερος των δύο (2) μηνών.  
 Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί 

αναφέρονται.  
 Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα της προσφοράς, 

εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς 
 Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του.  
 Περιέχει εναλλακτικές προσφορές. 

 

7. Τρόπος υποβολής προσφοράς 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχει ο οικονομικός φορέας, στον οποίο απευθύνεται η παρούσα 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.  
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Ο παραλήπτης της παρούσας καλείται να υποβάλει προσφορά στο πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., 
Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122, με την ένδειξη «Υποβολή Προσφοράς» ή με email 
στο aneser@aneser.gr, το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της 
παρούσας Πρόσκλησης.  

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Γίνονται δεκτές προσφορές από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς, μόνο για το σύνολο του έργου, 
όπως περιγράφεται στην παρούσα και πάντα εντός του προκηρυσσόμενου συνολικού προϋπολογισμού 
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων). 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, στο σύνολο του έργου. 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά 
ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 
του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 
43 του Ν.4605/2019) 

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί από τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την οικονομικότερη προσφορά και πριν την έκδοση της Απόφασης 
Ανάθεσης η προσκόμιση Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα 

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (όπως Καταστατικό, ΦΕΚ 
Σύστασης, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Προσωποποιημένη πληροφόρηση ΤΑΧΙS κλπ) 

ε. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, 
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

στ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θερμοϋδραυλικού. 
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ζ. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το  συνημμένο «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» 

 

8. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για έξι (6) μήνες από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

 

9. Τρόπος πληρωμής 

Η Πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου, μετά 
την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των υλικών από την αρμόδια Επιτροπή 
της ΑΝΕΣΕΡ και την απαραίτητη προσκόμιση όλων των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

 

10. Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.. 

 

11. Τελικές διατάξεις 

Η παρούσα Σύμβαση και τα λοιπά Συμβατικά Τεύχη, διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο 
και κοινοτικό δίκαιο. 

Λύση της Σύμβασης εν μέσω του παραπάνω χρονικού διαστήματος είναι δυνατή μόνον κατόπιν της 
σύμφωνης γνώμης και των δύο συμβαλλομένων. 

Καταγγελία της Σύμβασης από έναν εκ των συμβαλλομένων ή οποιαδήποτε διαφωνία, αναφορικά με 
τους όρους της, διευθετείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αρμόδια Δικαστήρια είναι 
τα Δικαστήρια των Σερρών. 

 

12. Πληροφορίες 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο 
info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδιος υπάλληλος κ. Στέφανος 
Ταπάσκος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 
 

Δημήτριος Καριπίδης 
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