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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα,        12.08.2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                    Aρ. Πρωτ.:  3930 
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,    
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, 541 23, Θεσσαλονίκη           
Πληροφορίες: Ν. Κυματής,2313501359  
Hλεκτρ. Δ/νση: symvaseis@mathra.gr  
 

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών για τη σύναψη δημόσιας 
σύμβασης που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του Διοικητηρίου στο πλαίσιο του έργου με 
τίτλο "Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια - Building ENergy 
EFficiency Improvemen: Demonstration for public buildings " και ακρωνύμιο ‘BENEFIT’, το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "INTERREG IPA 
«Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από 
Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, CPVs (38424000-3, 39715210-2, 
31211110-2, 42943700-5). 

Έχοντας υπόψη:  

1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδίως της παρ.10 του άρθρου 6 
και του άρθρου 118.  

2. το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

4. το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180 Α'), όπως ισχύει. 

5. τη με αρ.2395/6.6.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός οργανωτικής δομής 
Τομέα Μακεδονίας και Θράκης ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης 
για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών του άρθρου 6, παρ. 2, 
εδάφιο β’ του ν. 4412/2016. (Β’ 2180) 

6. τη με αρ. 19232/20.03.2020 Υ.Α. του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Γεωργίας 
Βαλατσού του Αθανάσιου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών(ΦΕΚ 
221 Υ.Ο.Δ.Δ/24.03.2020). 

7. το με αρ. πρωτ. ΟΕ 40415ΕΞΕ 2020/25.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Κτηματικής 
Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την ενεργειακή 

ΠΡΟΣ: 
 
1. ΙΟΝΙΑΝSΤΟΝΕ IKE  - TEXNIKH & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
2.IONIANS E.E. - Β. ΣΑΛΒΑΝΟΥ & ΣΙΑ EE  - 
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
3.GREEN POINT M.IKE – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
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αναβάθμιση του κτιρίου του Διοικητηρίου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου 
“BENEFIT”. 

8. το με αρ.πρωτ.6235/30.06.2020 έγγραφο έγγραφο του Τομέα Μητρώου Ακινήτων / GIS της 
Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιρίου του Διοικητηρίου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου 
“BENEFIT”. 

9. την με αρ. πρωτ. 63529/21.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση της 
ένταξης στο ΠΔΕ 2022 του  Φορέα 1007-999-0100000, στη ΣΑΕ-439/6  του έργου με κωδικό 
2018ΣΕ43960002.(ΑΔΑ:Ψ3Ω246ΜΤΛΡ-0ΗΘ) 

10. Την με αρ.πρωτ. 2919/15.06.2022 απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας του ΥΠΕΣ (ΜΑ-ΘΡΑ) 
για την έγκριση της Αρχιτεκτονικής και Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης με τίτλο: 
«Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Διοικητηρίου» με την οποία 
δόθηκε και εντολή για την εκπόνησης των τευχών δημοπράτησης 

11. Την με αρ.πρωτ. 3025/22.06.2022 απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας του ΥΠΕΣ (ΜΑ-ΘΡΑ) 
Έγκριση τεύχους δημοπράτησης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την 
ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου του Διοικητηρίου ως 
παραδοτέου της μελέτης με τίτλο: «Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου 
του Διοικητηρίου» 

12. το με αρ. πρωτ. 3086/23.06.2022 διαβιβαστικό του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης  

13. το γεγονός ότι η εκτιμώμενη αξία της παρούσας που ανέρχεται σε 29.824,00€ είναι μικρότερη 
των 80.000€ και δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες 
έχει διαιρεθεί το έργο που αφορά στις παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτιρίου του Διοικητηρίου συνολικής εκτιμώμενης αξίας  245.031,20€. 

Ο Τομέας Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση, 

σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 6 και του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, 
της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού θέρμανσης, 

για τις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης του Διοικητηρίου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 
"Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτήρια - Building ENergy EFficiency 

ImprovemenT: Demonstration for public buildings " και ακρωνύμιο ‘BENEFIT’, το οποίο υλοποιείται 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "INTERREG IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία 

της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
πόρους των συμμετεχουσών χωρών. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, όπως προκύπτει ύστερα από σχετική έρευνα αγοράς, ανέρχεται 
στο ποσό των στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (29.824,00€) 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος ανέρχεται σε επτά χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά 
ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά του ευρώ (7.157,76€), ήτοι ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων 
εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (36.981,76 €) συμπεριλαμβανομένου 
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του Φ.Π.Α. Στο εν λόγω ποσό των 29.824,00€ περιλαμβάνεται ως δικαίωμα προαίρεσης ποσό 
δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€)  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.   

Συγκεκριμένα τα προς προμήθεια είδη και η επιμέρους εκτιμώμενη αξία τους καταγράφονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Μερική 

Δαπάνη (€) 

1 

Προμήθεια και εγκατάσταση : 
Κυκλοφορητής νερού inverter 
παροχής 10 m3/h  μανομετρικού 
12 mWs 

τεμ. 

3 3.508,00 10.524,00 

2 

Προμήθεια και εγκατάσταση : 
Αυτοματισμός λεβητοστασίου: 
Αλληλουχία λεβήτων   

τεμ. 

1 2.500,00 2.500,00 

3 

Προμήθεια και εγκατάσταση : 
Αυτοματισμός λεβητοστασίου: 
Αντιστάθμιση   

τεμ. 

1 3.000,00 3.000,00 

4 

Προμήθεια και εγκατάσταση : 
Τετράοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα 
προοδευτικής λειτουργίας 
βαρέως τύπου, φλαντζωτής 
συνδέσεως 

τεμ. 

2 6.500,00 13.000,00 

5 

Προμήθεια και εγκατάσταση : 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) 
ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 4 ins 

τεμ. 

4 200,00 800,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ 29.824,00 

   

ΦΠΑ 24% 7.157,76 

   

ΤΕΛ. ΣΥΝΟΛΟ 36.981,76 

 

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα προαίρεσης αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση του υπό α/α 4 

είδους του ανωτέρω πίνακα.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι 

«Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης. 

Επισημαίνεται ότι: 

α) Όλα τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και δεν γίνονται  

αποδεκτές προσφορές για ανακατασκευασμένα είδη. 
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β) Ο ανάδοχος, χωρίς περαιτέρω χρέωση, θα είναι υπεύθυνος για την ορθή εγκατάσταση των 

ανωτέρω ειδών. 

γ) Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ειδών και των προδιαγραφών, 

όπως ακριβώς περιγράφονται στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας 

πρόσκλησης. Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος των ειδών καθώς και εναλλακτικές 

προσφορές. 

Η παράδοση και εγκατάσταση του ως άνω εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο 

Θεσσαλονίκης και σε χρονικό διάστημα έως και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση του υλικού εξοπλισμού δύναται να πραγματοποιηθεί 

τμηματικά εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. 

Αρμόδια για την οριστική παραλαβή της προμήθειας είναι η οργανική μονάδα  που παρακολουθεί 

τη καλή εκτέλεση της παρούσας ήτοι το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του ν.4412/2016.   

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

ΣΕ439/6, αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ43960002 του Φορέα 1007-999-0100000 οικονομικού έτους 

2022. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα - Δημοκρατία 

της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”, INTERREG IPA CBC Programme,  με βάση την Απόφαση 

Ένταξης με αρ. πρωτ. 63529/21.06.2022 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και έχει 

λάβει κωδικό MIS: 5032713. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η οικονομική προσφορά σας συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ και 

αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

symvaseis@mathra.gr , σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο τέλος της παρούσας, έως 

και τις 02/09/2022. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να 

κατατεθούν τα κάτωθι έγγραφα – αποδεικτικά μέσα:  

1) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι: 

α) αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας  

β) τα προσφερόμενα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στις ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές 

προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές» της 

παρούσας πρόσκλησης, συνοδευόμενη και από τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια των ειδών.  

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου , από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος 

του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 

του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού 

mailto:symvaseis@mathra.gr
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μητρώου είναι, φυσικά πρόσωπα, διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε., διευθύνων Σύμβουλος και 

όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και 

νόμιμοι εκπρόσωποί του. Εναλλακτικά γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση ότι δε συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού 

φορέα, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο. Αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο η δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

4) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

5) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. έως 30 εργάσιμες ημέρες 

πριν την υποβολή τους  για την απόδειξη νόμιμης σύστασης & ισχύουσας εκπροσώπησης.  

6)Εκτύπωση στοιχείων μητρώου επιχείρησης εκδιδόμενη από την Α.Α.Δ.Ε. από την οποία να 

προκύπτει η επαγγελματική δραστηριότητα του προσφέροντος  και  οι ενεργοί κωδικοί 

δραστηριότητας της επιχείρησης (ΚΑΔ). 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην 

παρούσα. 

Η παρούσα αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς 

και στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://www.mathra.gr και στην ιστοσελίδα 

του προγράμματος “INTERREG IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΛΑΤΣΟΥ 

Εσωτερική Διανομή ηλεκτρονικά): 
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
3. Γραφείο Γενικού Διευθυντή 
4. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
5.  Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

http://www.mathra.gr/
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Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό 
πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα 
ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους 
φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της 
Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου 
υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών.  

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών 
για λογαριασμό της, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον 
όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για 
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση 
τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, 
τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, 
μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας 
Αρχής, dpo@mathra.gr  

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση 
από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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