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Θεσσαλονίκη, 22.06.2022 

 

 

         Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες : Ηλίου Νικόλαος 

Τηλέφωνο : 2310 891-133 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (25/22) 
 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016, της υπ’ αριθ. 48/20-06-2022 απόφασης του 

Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθ. 229/21.06.2022 απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΘΛΚ469Β7Ι-Μ2Α, ΑΔΑΜ: 22REQ010785956), καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και 

καθαριότητας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Η οικονομική και τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και 

απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος 

όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 30.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 02:30 

μ.μ. 
 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €6.370,00 + €1.492,80 (ΦΠΑ 

24%) + 9,00 (ΦΠΑ 6%) = €7.871,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον 

Κ.Α.Ε. 1381.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2022 (CPV: 

33761000-2 – Χαρτί υγείας, 33763000-6 – Χάρτινες χειροπετσέτες, 39830000-9 – Προϊόντα 

καθαρισμού). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν της οικονομικής τους προσφοράς, θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν: 

1. Τεχνική προσφορά (σύμφωνα με το Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών), υπογεγραμμένη 

από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας. 

2. Πρόσφατη εκτύπωση (τελευταίων 15 ημερολογιακών ημερών) των στοιχείων και 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης από την ιστοσελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης 

της ΑΑΔΕ (Taxisnet) όπου αναφέρονται οι σχετικοί ενεργοί ΚΑΔ του προσφέροντος που να 

αποδεικνύουν την συνάφεια με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να έχουν ενεργό ΚΑΔ για 

χονδρική πώληση και έκδοση τιμολογίου πώλησης. 

3. Τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής). Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα 

τόσο για τα ίδια όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, ενώ σε περίπτωση που 

δεν απασχολούν προσωπικό, οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία 

να το δηλώνουν. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα 

μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

Σημειωτέον ότι οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων ως προς τη φορολογική και 

ασφαλιστική τους ενημερότητα θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον, δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες, ή εφόσον, αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
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Τα πιστοποιητικά υπό α & β θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός 

τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 2, με 

ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης), με την οποία ο υποψήφιος ή ο νόμιμος 

εκπρόσωπος σε περίπτωση νομικού προσώπου, θα δηλώνει: α) ότι δεν έχει επιβληθεί εις βάρος 

της επιχείρησης η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας β) ότι  απασχολεί ή δεν απασχολεί προσωπικό (μόνο σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου) γ) ότι αποδέχεται το χρόνο ισχύος προσφοράς της σχετικής πρόσκλησης. 

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 1, με 

ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης) εκ μέρους του οικονομικού 

φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή 

αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων 

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

 

ε. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. είτε πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης ΓΕΜΗ που έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του 

(εκτός αν φέρει ημερομηνία ισχύος), είτε ισχύον καταστατικό, είτε σχετική απόφαση 

Διοικητικού Συμβουλίου  σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας κ.λπ). 
 

O ανάδοχος θα αναδειχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο από τα είδη των τεχνικών προδιαγραφών 

της Πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση όμως οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν 

προσφορά για το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους για το οποίο συμμετέχουν. Προσφορές 

που δεν θα συμπεριλαμβάνουν το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους για το οποίο 

συμμετέχουν θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται, μαζί με την προσφορά τους, να προσκομίσουν και 

δείγματα για κάθε είδος για το οποίο συμμετέχουν. 

 

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με τιμή μονάδος για κάθε ένα από τα είδη των συνημμένων 

τεχνικών προδιαγραφών. 

Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίνεται μόνο σε ευρώ. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.                                                          

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Ο ανωτέρω συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί βάσει των αναφερομένων στο 

άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 
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Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα 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 δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

 

Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των ειδών/υπηρεσιών 

θα επιβάλλονται στον ανάδοχο  οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 207 του ν. 4412/2016 

κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου (με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας) 

θα γίνει σε Ευρώ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο όλων των 

προς προμήθεια ειδών που θα πιστοποιείται με Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής 

Παραλαβής και εντός ενενήντα (90) ημερών και μετά την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και 

των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών. Η πληρωμή του αναδόχου επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 

κράτηση. Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, 

υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη) κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-133, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και μέσω 

του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies. 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

mailto:tprom@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου της ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτήν, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν 

από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική 
οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 
υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού 
Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα 
(εμπορία ανθρώπων). 
 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του 

δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,  τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ……………………………….., δηλώνω 

ότι:  

Α) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της επιχείρησης η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας, 
Β) αποδέχομαι τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, 
Γ) απασχολώ ή δεν απασχολώ προσωπικό (μόνο σε περίπτωση φυσικού προσώπου). 

 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  

(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 

στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 

μέχρι 10 ετών. 
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 Θεσσαλονίκη, 22.06.2022 

 

 
          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες : Ηλίου Νικόλαος 

Τηλέφωνο : 2310 891-133 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ 

Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων για κάθε προσφερόμενο είδος. 

 

Α/Α Είδος Ποσότητα 

1 Ρολά χαρτιού υγείας επαγγελματικού οικολογικό-ανακυκλωμένο των 500 gr. 1.700 

2 
Φύλλα χειροπετσέτες ΖΙΚ - ΖΑΚ λευκές σε συσκευασίες ΜΟΝΟ των 500 

φύλλων ανά πακέτο (κάθε φύλλο χωριστά-όχι ενωμένα με διάτρηση). 
1.100.000 

3 Ρολά χαρτιού υγείας λευκού Α’ των 200 gr. 2.000 

4 Λίτρα κρεμοσάπουνο χεριών με μαλακτικά στοιχεία και άρωμα. 250 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Ρολά χαρτιού υγείας επαγγελματικού οικολογικό-

ανακυκλωμένο των 500 gr. 
1.700 1,2 2.040,00 

2 

Φύλλα χειροπετσέτες ΖΙΚ - ΖΑΚ λευκές σε 

συσκευασίες ΜΟΝΟ των 500 φύλλων ανά πακέτο (κάθε 

φύλλο χωριστά-όχι ενωμένα με διάτρηση). 

1.100.000 0,003 3.300,00 

3 Ρολά χαρτιού υγείας λευκού Α’ των 200 gr. 2.000 0,44 880,00 

4 
Λίτρα κρεμοσάπουνο χεριών με μαλακτικά στοιχεία και 

άρωμα. 
250 0,6 150,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.370,00 

ΦΠΑ 24% (Είδη 1-3) 1.492,80 

ΦΠΑ 6% (Είδος 4) 9,00 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.871,80 
 

 

Ο συντάκτης 

 

 

Ηλίου Νικόλαος 

Με εντολή Πρύτανη 

Η Αναπλ. Προϊστάμενη Τμ. Προμηθειών 

 

Ευγενία Αγγέλα Κεφαλίδου 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
Ρολά χαρτιού υγείας επαγγελματικού οικολογικό-

ανακυκλωμένο των 500 gr. 
1.700   

2 

Φύλλα χειροπετσέτες ΖΙΚ - ΖΑΚ λευκές σε 

συσκευασίες ΜΟΝΟ των 500 φύλλων ανά πακέτο (κάθε 

φύλλο χωριστά-όχι ενωμένα με διάτρηση). 

1.100.000   

3 Ρολά χαρτιού υγείας λευκού Α’ των 200 gr. 2.000   

4 
Λίτρα κρεμοσάπουνο χεριών με μαλακτικά στοιχεία και 

άρωμα. 
250   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24% (Είδη 1-3)  

ΦΠΑ 6% (Είδος 4)  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 
[Σφραγίδα – Υπογραφή] 




