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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ (33/20) 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, ηεο ππ’ αξηζ. 53/25.06.2020 

απφθαζεο ηνπ Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηεο ππ’ αξηζ. 243/30.06.2020 

απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην 2020 θαη ηεο αξηζ. 5001/01.07.2020 απφθαζεο ηνπ 

Πξχηαλε γηα έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ην 2021, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

απνζηείινπλ έληππε πξνζθνξά γηα ηε δηεηή πξνκήζεηα/επηζθεπή/αληηθαηάζηαζε ησλ 

θαηαθφξπθσλ θαη νξηδφληησλ πεξζίδσλ ζε αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ, αίζνπζεο δηδαζθαιίεο, 

εξγαζηήξηα θαη γξαθεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο 

επηζπλαπηφκελεο ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε πξνδηαγξαθέο, ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζην 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Εγλαηία 156, 2
νο

 φξνθνο θηεξίνπ 

Δηνηθήζεσο) ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 14.07.2020, ημέπα Σπίηη και ώπα 11:00 π.μ. 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €17.914,88  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, (α) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, σο πξνο ηνλ Κ.Α.Ε. 0879 

κε ην πνζφ ησλ €4.000,00 (κε ην ΦΠΑ 24%) θαη σο πξνο ηνλ Κ.Α.Ε. 1439 κε ην πνζφ 

€5.000,00 (κε ην ΦΠΑ 24%), θαη (β) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021, σο πξνο ηνλ Κ.Α.Ε. 0879 κε 

ην πνζφ ησλ €3.936,00 (κε ην ΦΠΑ 24%) θαη σο πξνο ηνλ Κ.Α.Ε. 1439 κε ην πνζφ €4.978,88 

(κε ην ΦΠΑ 24%) (CPV: 45300000-0, 39515430-8). 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη, πέραν ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο ηνπο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη επίζεο 

λα πξνζθνκίζνπλ: 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Σα θςζικά 

ππόζυπα οθείλοςν να πποζκομίζοςν αζθαλιζηική ενημεπόηηηα ηόζο για ηα ίδια όζο 

και για ηο ηςσόν πποζυπικό πος απαζσολούν, ελψ ζε πεξίπησζε πος δεν απαζσολούν 

πποζυπικό, οθείλοςν να πποζκομίζοςν ςπεύθςνη δήλυζη με ηην οποία να ηο 

δηλώνοςν. Σα λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

κφλν γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. 

 



Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά (ππφ α & β) ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ ηζρχη θαηά ηνλ 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, άιισο δε, εάλ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, ζα πξέπεη 

λα έρνπλ εθδνζεί εληφο ηξηψλ (3) κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

γ. Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα, κε εκεξνκελία 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο) εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, σο 

απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ λ. 4412/2016.  

ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε Τ.Δ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ηο απμοδίυρ 

εξοςζιοδοηημένο θςζικό ππόζυπο πος θα εκπποζυπεί ηον οικονομικό θοπέα για 

διαδικαζίερ ζύνατηρ ζςμβάζευν ή για ηη ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζύνατηρ 

ζύμβαζηρ. 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ, ηα λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηά 

πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο ΓΕΜΗ). 

 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κφλν γηα ην  ζχλνιν ησλ αηηνχκελσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ. 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί κε έθπησζε επί ηνηο εθαηφ (%) επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο πνπ αθνξά ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνκήζεηαο/επηζθεπήο/αληηθαηάζηαζεο πεξζίδσλ. 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δίλεηαη κφλν ζε επξψ. 

Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο.  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,  

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε.                                                          

Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ. 

4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. 

 

Ο ρξφλνο ηεο ζχκβαζεο είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη 31.12.2021. 

 

Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε/εθηέιεζε ησλ 

εηδψλ/ππεξεζηψλ ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν  νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 203 θαη 

207 ηνπ λ. 4412/2016 θπξψζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απ’ απηά δηαδηθαζία. 

 

Σξφπνο πιεξσκήο: Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ/σλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά (αλά ηξίκελν) ζε 

επξψ κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη έιεγρν ησλ πξνο πξνκήζεηα 

εηδψλ/ππεξεζηψλ, χζηεξα απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ ππεχζπλνπ ππαιιήινπ ηεο Δηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Έξγσλ θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο 

Επηηξνπήο, κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο. 

Γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν Ζ΄, 

ππνπαξάγξαθν Ζ5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4152/2013. 

 

Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Εγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε) θαηά ηηο εξγάζηκεο 



εκέξεο θαη ψξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

 

Πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο δίλνληαη θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε Δ/λζε Σερληθψλ Έξγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, (θηήξην 

Δηνίθεζεο, 1νο φξνθνο, ηει. 2310891-270 θα Φσηεηλή Καξακπαηάθε, email: 

fotkar@uom.gr). 

 

Επίζεο, ε παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΗΜΔΗ, θαζψο θαη 

κέζσ ηνπ Δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  ζηε δηεχζπλζε  www.uom.gr/supplies. 

 

 

Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

 

 

 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 

mailto:tprom@uom.gr
mailto:fotkar@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ(1): 
ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑ 

Ο – Η Όλνκα: 
 

Επψλπκν: 
 

Όλνκα θαη Επψλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Επψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):  
 

Σφπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκφο Δειηίνπ Σαπηφηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σφπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 
 

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail): 

 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειψλσ φηη ΔΕΝ ππάξρεη εηο βάξνο η.. ……………………………………………………………………. ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο(ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Επξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Ελσζεο (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Θνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EE 

L 192 ηεο 31.7.2003, ν. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Επξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 

ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Θνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α' 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 101 ηεο 

15.4.2011, ν. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α' 215). 

 

δ) Απαζρνιψ / Δελ απαζρνιψ πξνζσπηθφ. 

 

Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δει. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540
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ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
 

 
 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Για τθν ορκι λειτουργία των κατακόρυφων και οριηόντιων περςίδων ςε αίκουςεσ 

ςυνεδριάςεων, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, εργαςτιρια και γραφεία του Πανεπιςτθμίου 

Μακεδονίασ, απαιτείται θ προμικεια - επιςκευι - αντικατάςταςθ  

 199 m2 κατακόρυφων περςίδων 

 245 m2 οριηόντιων περςίδων 

κακϊσ και 320 εργατοϊρεσ για τθν επιςκευι - αντικατάςταςθ κατακόρυφων και οριηόντιων 

περςίδων που προχπάρχουν ςε διάφορουσ χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 

 
 
 

 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 
Ζχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προςφορά, ανάλογα με τθ νομικι μορφι του 

διαγωνιηόμενου:  

 

1. Φυςικά πρόςωπα ιδιϊτεσ με εξειδίκευςθ ςτθν προμικεια - επιςκευι - 

αντικατάςταςθ κατακόρυφων και οριηόντιων περςίδων. 

2. ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ο.Ε. ι Ε.Ε. με εξειδίκευςθ ςτθν προμικεια - επιςκευι - 

αντικατάςταςθ κατακόρυφων και οριηόντιων περςίδων, ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ 

εταιρείασ ι εξουςιοδοτθμζνοσ ομόρρυκμοσ εταίροσ τθσ Επιχείρθςθσ.  

3. ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Ε.Π.Ε. ι Ι.Κ.Ε. με εξειδίκευςθ ςτθν προμικεια -

επιςκευι - αντικατάςταςθ κατακόρυφων και οριηόντιων περςίδων, ο 

εξουςιοδοτθμζνοσ επί τοφτω διαχειριςτισ τθσ. 

Γενικι Τπθρεςία - Προμικεια:  
Διετισ προμικεια - επιςκευι - αντικατάςταςθ 
κατακόρυφων και οριηόντιων περςίδων ςε 
αίκουςεσ ςυνεδριάςεων, αίκουςεσ διδαςκαλίασ, 
εργαςτιρια και γραφεία του Πανεπιςτθμίου 
Μακεδονίασ 
 
Θζςθ : Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ  
             Εγνατίασ 156 , Θεςςαλονίκθ. 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
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4. ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ Α.Ε. ι ΑΣΕΒΕ με εξειδίκευςθ ςτθν προμικεια - 

επιςκευι - αντικατάςταςθ κατακόρυφων και οριηόντιων περςίδων, 

εξουςιοδοτθμζνο μζλοσ του Δ.. 

 

ε κάκε περίπτωςθ (φυςικό πρόςωπο ιδιϊτθσ, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΣΕΒΕ) 

πρζπει να προςκομιςτεί βεβαίωςθ εμπειρίασ (τουλάχιςτον 3 ετϊν) ςε παρόμοιεσ 

γενικζσ υπθρεςίεσ ςυμβατικισ αξίασ ι ανϊτερθσ των υπό προμικεια - επιςκευι - 

αντικατάςταςθ ειδϊν (τεχνικι ικανότθτα). 

 
 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προςκομίςουν με ποινι αποκλειςμοφ:  
 

1. ε περίπτωςθ Φυςικοφ πρόςωπου:  

α) Τπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/1986  με τθν οποία κα δθλϊνει τθν ζδρα του με 

όλα τα ςχετικά ςτοιχεία (ονομαςία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, ΑΦΜ κ.λ.π.) και ότι: α) 

τα απαιτοφμενα υλικά φζρουν ςιμανςθ CE και προζρχονται από πιςτοποιθμζνο 

καταςκευαςτι με φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ EN ISO 9001 προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί ςτο μζγιςτο θ ομαλι λειτουργία των περςίδων και β) ζλαβε γνϊςθ των 

όρων τθσ διακιρυξθσ, των επί τόπου ςυνκθκϊν τθσ γενικισ υπθρεςίασ, των 

προδιαγραφϊν εργαςιϊν (προμικειασ - επιςκευισ - αντικατάςταςθσ), και των 

υποχρεϊςεων αναδόχου και ότι τα αποδζχεται ανεπιφφλακτα. (Παράρτθμα Α) 

2. ε περίπτωςθ ομόρρυκμων (Ο.Ε.), ετερόρρυκμων (Ε.Ε.), εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 

ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία (Ι.Κ.Ε) ανϊνυμθσ εταιρείασ (Α.Ε.) και 

ανϊνυμθσ τεχνικισ, εμπορικισ και βιομθχανικισ εταιρίασ (Α.Σ.Ε.Β.Ε.) με εξειδίκευςθ 

ςτθν προμικεια - επιςκευι - αντικατάςταςθ περςίδων:  

α) Τπεφκυνθ διλωςθ του Νόμου 1599/1986 που υπογράφεται από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ και δθλϊνει τθν ζδρα τθσ εταιρείασ με όλα τα ςχετικά 

ςτοιχεία (ονομαςία, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, φαξ, ΑΦΜ, κ.λ.π.) και βεβαιϊνει ότι: α) τα 

απαιτοφμενα υλικά φζρουν ςιμανςθ CE και προζρχονται από πιςτοποιθμζνο 

καταςκευαςτι με φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ EN ISO 9001 προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί ςτο μζγιςτο  θ ομαλι λειτουργία των περςίδων και β) ότι θ επιχείρθςθ 

ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, των επί τόπου ςυνκθκϊν τθσ γενικισ 

υπθρεςίασ, των προδιαγραφϊν εργαςιϊν προμικειασ - επιςκευισ - αντικατάςταςθσ 

και των υποχρεϊςεων αναδόχου και ότι τα αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 
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3. ε περίπτωςθ που θ Τπεφκυνθ Διλωςθ δεν κατατίκεται από το ίδιο φυςικό 

πρόςωπο ι από νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ, απαιτείται το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ του. 

4. Βεβαίωςθ εμπειρίασ (τουλάχιςτον 3 ετϊν) ςε παρόμοιεσ γενικζσ υπθρεςίεσ 

ςυμβατικισ αξίασ ι ανϊτερθσ των υπό προμικεια - επιςκευι - αντικατάςταςθ ειδϊν 

(τεχνικι ικανότθτα). 

 

 
4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΔΙΕΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΠΙΚΕΤΗ - 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΣΙΩΝ  ΠΕΡΙΔΩΝ  

 
 

ΟΡΙΖΟΝΣΙΑ ΠΕΡΙΔΑ 
 
Φφλλο αλουμινίου, βαμμζνο με πολυεςτερικι βαφι φοφρνου (κατάλλθλου χρωματιςμοφ 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του αρμόδιου υπαλλιλου τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων), το 

οποίο είναι εμποτιςμζνο με μαγνιςιο για μεγαλφτερθ ελαςτικότθτα. Φάρδοσ φφλλου 

25mm. Πάχοσ φφλλου 0,20mm. 

 

Ανωκάςι μεταλλικό ενιςχυμζνο, βαμμζνο με πολυεςτερικι βαφι φοφρνου, διαςτάςεων 

25x25mm. 

 

Άξονασ  ςιδερζνιοσ, νικελωμζνοσ πάχουσ 4 mm. 

 

Περιςτροφι με ανοιχτό άγκιςτρο, δεμζνθ με δφο πφρουσ αςφαλείασ από πλαςτικό 

χαμθλισ τριβισ. 

 

Φρζνο πολυκαρβονικό για τθ μικρότερθ δυνατι φκορά του κορδονιοφ. 

 

Τποςτθρικτισ ςκαλζτασ (ταινίασ)   από πλαςτικό χαμθλισ τριβισ. 

 

καλζτα (ταινία) από πλεγμζνο πολυεςτερικό νιμα. 

 

Κορδόνι από πλεγμζνο πολυεςτερικό νιμα διαμζτρου 1,8 mm. 
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Μπαςτοφνι από διάφανο ακρυλικό μαςίφ, διαμζτρου 7,5 mm. 

 

Κατωκάςι κλειςτό, ενιςχυμζνο,  βαμμζνο με πολυεςτερικι βαφι φοφρνου, διαςτάςεων 

25x10 mm. 

 

τιριγμα κουμπωτό, από αλουμίνιο γαλβανιςμζνο. 

 

Εργαςία επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ οριηόντιασ περςίδασ μετά των υλικϊν 

τοποκζτθςθσ/ορκισ λειτουργίασ που κα απαιτθκοφν 

 

 

Εικόνα 1: Οριηόντια περςίδα. 

 
ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΗ ΠΕΡΚΔΑ 

 
 
Οδθγόσ   από αλουμίνιο λευκό (θλεκτροςτατικι βαφι), διαςτάςεων πλάτοσ 44mm και 

φψοσ 25mm, με τριγωνικι βζργα ςφρςεωσ. 

 

Μθχανιςμόσ   περιςτροφι αυτόματθ με πολλαπλά γρανάηια χαμθλισ τριβισ, αυτορυκμι 

ηόμενα, για απαλι λειτουργία (λευκόσ). 

 

Αλυςίδα περιςτροφισ πλαςτικι λευκι 

 

Βαγονάκια από pvc αρίςτθσ ποιότθτασ, αυτορυκμιηόμενα και με διάφανο άγκιςτρο. 

 

Μπανζλεσ από ειδικό ατςάλι 
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Άξονασ περιςτροφισ  από αλουμίνιο 3 δρόμων διαμζτρου 6mm. 

 

Βαρίδια από πλαςτικό λευκό 

 

Αλυςίδα βαριδίων πλαςτικι λευκι 

 

τθρίγματα μεταλλικά λευκά. 

 

Φφλλα από ειδικά υφάςματα, άκαυςτα, αντιςτατικά, εμποτιςμζνα ςε υγρό vinyl, ςφνκεςθ: 

100% πολυεςτζρασ, πάχοσ τουλάχιςτον 0,30mm, φάρδοσ φφλλου τουλάχιςτον 120 mm 

 

Εργαςία επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ κατακόρυφθσ περςίδασ μετά των υλικϊν 

τοποκζτθςθσ/ορκισ λειτουργίασ που κα απαιτθκοφν 

 
 

 

Εικόνα 2: Κατακόρυφθ περςίδα. 

 

Tα απαιτοφμενα υλικά φζρουν ςιμανςθ CE και προζρχονται από τον ανάδοχο τθσ 

γενικισ υπθρεςίασ που τα προμθκεφεται από πιςτοποιθμζνο καταςκευαςτι με φςτθμα 

Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ EN ISO 9001 προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ςτο μζγιςτο θ ομαλι 

λειτουργία των περςίδων. 
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Η επιςκευι περιλαμβάνει τον ζλεγχο των φκορϊν ι βλαβϊν των κατακόρυφων και 

οριηόντιων περςίδων και όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν αποκατάςταςθ αυτϊν. 

Επίςθσ ςυμπεριλαμβάνονται οι δοκιμζσ αςφαλοφσ λειτουργίασ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 

επιςκευισ περςίδων. 

 

ΕΠΙΚΕΤΕ 

 

Εργαςία (320 Εργατοώρεσ) επιςκευι κατακόρυφθσ και οριηόντιασ περςίδασ μετά των 

υλικϊν ορκισ λειτουργίασ που κα απαιτθκοφν 

 
 
 

5. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ    
 

5.1 Για κάκε επιςκευι βλάβθσ ευκφνεται  το φυςικό πρόςωπο ι θ εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., 

Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΣΕΒΕ) που εκτελεί  τθν επιςκευι.  

5.2 Πριν από κάκε επίςκεψθ επιςκευισ ο υπεφκυνοσ υπάλλθλοσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Σεχνικϊν Ζργων κα ενθμερϊνει μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax) τον ανάδοχο για τθν 

ακριβι θμερομθνία πραγματοποίθςθσ τθσ εργαςίασ. 

5.3 τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι και ο κακαριςμόσ του χϊρου τθσ επιςκευισ με 

απομάκρυνςθ τυχόν άχρθςτων υλικϊν. Σα υλικά που προζκυψαν από 

αποκαταςτάςεισ βλαβϊν κα απομακρφνονται κατόπιν ενθμζρωςθσ και ςυναίνεςθσ 

του υπευκφνου υπαλλιλου τθσ Δ.Σ.Ε. του Πανεπιςτθμίου ι κα καταγράφονται και κα 

μεταφζρονται ςε χϊρο που κα υποδείξει ο τελευταίοσ. 

5.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να πραγματοποιεί 

επιτόπου ζλεγχο μαηί με τον υπεφκυνο υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων 

του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ για να εντοπίςουν τισ βλάβεσ που απαιτοφνται 

άμεςα. Η αυτοψία κα υλοποιείται ανά τρίμθνο. 

5.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, όταν λάβει ζγγραφθ ειδοποίθςθ από υπάλλθλο του 

Πανεπιςτθμίου για επιςκευι περςίδων, να προςζρχεται εντόσ δφο (2) θμερϊν. Η 

υποχρζωςθ αυτι ιςχφει για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ, εκτόσ αββατοκφριακου, 

από το πρωί ςτισ 8:00 ζωσ 14:00 κακθμερινά. Η ειδοποίθςθ κα δίδεται εγγράφωσ με 

τθλεομοιοτυπία ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ. Βάςει τθσ χρονοςφραγίδασ τθσ 
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τθλεομοιοτυπίασ κα ελζγχεται  τόςο θ ενθμζρωςθ του επιςκευαςτι όςο και θ 

ανταπόκριςι ςτον όρο του παρόντοσ άρκρου. 

5.6 Η Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων και ο υπεφκυνοσ υπάλλθλοσ κα είναι αρμόδιοι να 

κρίνουν τα περί τθσ αποκατάςταςθσ τθσ εκάςτοτε προμικειασ - επιςκευισ - 

αντικατάςταςθσ περςίδων. 

5.7 Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε βλάβθ ι φκορά του κτιρίου που 

προκλικθκε από τυχόν απρόςεκτθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν επιςκευισ και 

υποχρεοφται ςε πλιρθ επανόρκωςθ και αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ιδίασ δαπάνθσ. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν αποκαταςτιςει τθ βλάβθ ι τθ ηθμία για τθν οποία είναι 

υπεφκυνοσ μζςα ςτθ προκεςμία που κα του δοκεί, το Πανεπιςτιμιο ζχει το δικαίωμα 

να  προβεί ςε επιδιόρκωςθ αυτισ  και με χρζωςθ του αναδόχου.  

5.8 O ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί και να εφαρμόηει τουσ νόμουσ για τισ κοινωνικζσ 

αςφαλίςεισ και να χρθςιμοποιεί μόνο εργατικό προςωπικό που κα είναι 

αςφαλιςμζνο απ’ αυτόν ςτο αρμόδιο Αςφαλιςτικό Σαμείο ι Οργανιςμό.   

5.9 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται προσ όλεσ τισ διατάξεισ και τουσ εν ιςχφ 

νόμουσ περί εργατϊν και εργαςίασ και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μζτρα 

αςφαλείασ, παραμζνοντασ ο μόνοσ υπεφκυνοσ αςτικϊσ και ποινικϊσ για κάκε 

ατφχθμα που ενδεχομζνωσ μπορεί να ςυμβεί ςτο εργαηόμενο προςωπικό αυτοφ ι ςε 

κάκε τρίτο κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν επιςκευισ. 

5.10 ε περίπτωςθ παραίτθςθσ του αναδόχου από τθν επιςκευι - αντικατάςταςθ 

περςίδων, υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι είκοςι  

(20) τουλάχιςτον θμζρεσ προ τθσ παραιτιςεωσ τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

Πανεπιςτθμίου και να υποβάλλει ςτο διάςτθμα αυτό τθν παραίτθςθ με Τπεφκυνθ 

Διλωςθ του ν. 1599/86 ςτθ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων. 

5.11 Ο ανάδοχοσ μετά τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του υπεφκυνου υπαλλιλου τθσ Διεφκυνςθσ 

Σεχνικϊν Ζργων κάκε τρίμθνο κα εκδίδει τιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν, εφόςον 

γίνουν οι εργαςίεσ εντόσ του τριμινου και ςτο ποςό που αναλογεί. Σο 

προχπολογιηόμενο ποςό που κα του αποδοκεί αφορά μόνο τισ εργαςίεσ προμικειασ 

- επιςκευισ - αντικατάςταςθσ περςίδων εφόςον ζχει εκτελζςει τισ αντίςτοιχεσ 

εργαςίεσ. 
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5.12 Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να αναλάβει πλιρωσ τα κακικοντά του από 

τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.13 Για όςα δεν προβλζπονται ςτουσ παραπάνω όρουσ εφαρμόηονται ανάλογα οι 

ςχετικζσ διατάξεισ του Αςτικοφ κϊδικα και τθσ λοιπισ νομοκεςίασ που ιςχφει για τισ 

επιςκευζσ - αντικαταςτάςεισ περςίδων 

 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

6.1 Η οικονομικι προςφορά κα δοκεί με ζκπτωςθ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ 

προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ που αφορά τον προχπολογιςμό Διετοφσ 

προμικειασ - επιςκευισ - αντικατάςταςθσ περςίδων, δθλαδι ςτο ςφνολό τθσ 

17.914,88 € με Φ.Π.Α. 

6.2 Ο χρόνοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι μζχρι και  31.12.2021. 

6.3 Η κακυςτζρθςθ του αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν 

από τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα ςυνεπάγεται και τθν κατάπτωςθ κατ' 

αυτισ ποινικισ ριτρασ βάςει του άρκρου 218 του ν. 4412/2016, εφόςον θ 

κακυςτζρθςθ ανταπόκριςθσ ςε βλάβθ κα είναι μεγαλφτερθ των δφο ωρϊν και δεν 

είναι υπαίτιο το Πανεπιςτιμιο ι κάποιοσ λόγοσ ανωτζρασ βίασ (αργία, απεργία κτλ.). 

 

 
 
 

Θεςςαλονίκθ 26-05-2020 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΤΝΣΑXΘΗΚΕ 

 

 

 

Καραμπατάκη Υωτεινή 

Πτυχ. Πολιτικός Μηχ. Έργων Τποδομής, 

MSc 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Σεχνικών Έργων  

 

 

 

Δρ. Μαρία Αλεξούδη 

Διπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, MSc, 

PhD 
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Π Ρ Ο Μ Ε Σ Ρ Η  Η    -    Π Ρ Ο Τ Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  
 
 

ΕΙΔΟ 
Μονάδ

α Σιμι Μονάδασ (€) Ποςότθτα Δαπάνθ (€) 

Κατακόρυφεσ 
περςίδεσ 

m2 17,22 / M2 199 3.426,78 

Οριηόντιεσ 
περςίδεσ 

m2 18,86 / M2 245 4.620,70 

Εργατοώρεσ h 20 320 6.400,00 

φνολο 14.447,48 

Φ.Π.Α. 24% 3.467,40 

Σελικό ποςό 17.914,88 

Προχπολογιςμόσ Διετοφσ προμικειασ - επιςκευισ - 
αντικατάςταςθσ κατακόρυφων και οριηόντιων περςίδων ςε 

γραφεία και αίκουςεσ ςυνεδριάςεων 
17.914,88 

 
 

Θεςςαλονίκθ 26-05-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γενική Τπηρεσία - Προμήθεια :  

Διετής προμήθεια - επισκευή - αντικατάσταση 

κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων σε 

γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Θέση : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ,  

Εγνατίας 156 Θεσσαλονίκη. 

 

   

                ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

ΤΝΣΑXΘΗΚΕ 

 

 

 

Καραμπατάκη Υωτεινή 

Πτυχ. Πολιτικός Μηχ. Έργων Τποδομής, 

MSc 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Σεχνικών Έργων  

 

 

 

Δρ. Μαρία Αλεξούδη 

Διπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, MSc, 

PhD 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ 

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιών (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax)  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 
1599/1986, δθλϊνω ότι τα ςτοιχεία μου είναι ……………………………………………………………………………………………………………………………………….και ότι: α) 
τα απαιτοφμενα υλικά φζρουν ςιμανςθ CE και προζρχονται από πιςτοποιθμζνο καταςκευαςτι με φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ EN ISO 
9001 προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ςτο μζγιςτο θ ομαλι λειτουργία των περςίδων και β)  ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, των επί 
τόπου ςυνκθκϊν τθσ γενικισ υπθρεςίασ, των προδιαγραφϊν εργαςιϊν Διετοφσ προμικειασ - επιςκευισ - αντικατάςταςθσ,  και των 
υποχρεϊςεϊν μου και ότι τα αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ 
χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  

 
Ημερομθνία:      ……….20…. 

Ο – Η Δθλ. 
 

                                                                                                                                                                                                                         (Τπογραφι) 
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ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΣΕΒΕ  

(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιών (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 
 

ΠΡΟ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax)  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου 

(Εmail): 
 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 
22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι τα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ είναι 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….και ότι: α) τα απαιτοφμενα υλικά φζρουν 
ςιμανςθ CE και προζρχονται από πιςτοποιθμζνο καταςκευαςτι με φςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ EN ISO 9001 προκειμζνου 
να εξαςφαλιςτεί ςτο μζγιςτο θ ομαλι λειτουργία των περςίδων και β)  ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ, των επί τόπου 
ςυνκθκϊν τθσ γενικισ υπθρεςίασ, των προδιαγραφϊν εργαςιϊν προμικειασ - επιςκευισ - αντικατάςταςθσ, και των 
υποχρεϊςεων αναδόχου και ότι τα αποδζχομαι ανεπιφφλακτα. 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον 
εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 
ετϊν. 4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν 
δθλοφςα.  

Ημερομθνία:      ……….20… 
Ο – Η Δθλ. 

 

                                                                                                                                                                                                (Τπογραφι) 

 

 

 


