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Σίνδος, 15-09-2022 
Αρ. Πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/19086/15-09-2022 

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. Την απόφαση της 38ης/26-07-2022 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής για 
Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών, Παραλαβής Προμηθειών και λοιπών Επιτροπών 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ΑΔΑ: 9Β6Π46ΨΖ3Π-2ΘΘ (από 
01.09.2022-31.08.2023), 

10. Το με αριθμ. πρωτ.: ΔΦ2.2/Ε/17254_2022-08-25 αίτημα δαπάνης που αναρτήθηκε ως 
πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ  22REQ011168990, 

11. Την με αριθ. πρωτ.: 545/13-09-22 με ΑΔΑ ΨΥΘΔ46ΨΖ3Π-7ΣΜ Ανάληψη Υποχρέωσης 
σύμφωνα με την οποία η δαπάνη 3.059,16 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΑΕ βαρύνει τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 1381 του τακτικού προϋπολογισμού 2022, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω 
αίτημα και η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως εγκεκριμένο με ΑΔΑΜ 
22REQ011242103, 

12. Οι ανωτέρω προμήθειες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού», 33761000-2 «Χαρτί υγείας», 
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33770000-8 «Χαρτί υγιεινής», 33763000-6 «Χάρτινες χειροπετσέτες», 39831200-8 
«Απορρυπαντικά», 39822000-0 «Kαθαριστικά τζάμια», 33711900-6 «Σαπούνι».   

 
καλεί 

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την 
προμήθεια: «ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΑΕ» συνολικού προϋπολογισμού 3.059,16€ με ΦΠΑ 24%. 

 Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2022 
και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 1381  (3.059,16€). 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πενήντα εννέα 
ευρώ και δεκαέξι λεπτών (3.059,16€) με ΦΠΑ 24% ή/και ΦΠΑ 6% ή δύο χιλιάδων 
τετρακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (2.499,90€) χωρίς ΦΠΑ και 
πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (559,26€) για ΦΠΑ 24% και 
ΦΠΑ 6%. 

 Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 39830000-9 «Προϊόντα καθαρισμού» , 33761000-2 «Χαρτί υγείας»,  
33770000-8 «Χαρτί υγιεινής», 33763000-6 «Χάρτινες χειροπετσέτες», 39831200-8 
«Απορρυπαντικά», 39822000-0 «Kαθαριστικά τζάμια», 33711900-6 «Σαπούνι».   

 Τα ζητούμενα υλικά μαζί με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό αναφέρονται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 

 

Α/Α Περιγραφή αγαθών 
Ποσότ

ητα 
Μ.Μ. 

Τιμή 
μονάδας 

χωρίς 
Φ.Π.Α 

Συνολικός 
Προϋπολογ
ισμός χωρίς 

Φ.Π.Α 

ΦΠΑ  
% 

Συνολικός 
Προϋπολ
ογισμός 

με Φ.Π.Α 

1 
Σκούπες με κοντάρι 

αλουμινίου                          
27,5 χ 5,5 χ 129 εκ. 

30 Τεμ. 2,80 €  84,00 € 24 104,16 € 

2 
Επαγγελματική νημάτινη 

σφουγγαρίστρα 400γρ 
τύπου PULEX 

30 Τεμ. 3,80 €  114,00 € 24 141,36 € 

3 
Παρκετέζα 100εκ με 

βάση και κοντάρι 
αλουμινίου 

10 τεμ 23,00 €  230,00 € 24 285,20 € 

4 
Παρκετέζα 60εκ με βάση 
και κοντάρι αλουμινίου 

2 τεμ 16,00 €  32,00 € 24 39,68 € 

5 
Ξαραχνιάστρα  τύπου 

PULEX 
15 Τεμ 7,00 €  105,00 € 24 130,20 € 

6 
Βρεκτήρας τζαμιών με 
γουνάκι τύπου PULEX 

15 τεμ 9,00 €  135,00 € 24 167,40 € 

7 

Πακέτο 5 τμχ 37x37cm 
πανιά Μικροινών 

microfiber , 
επαγγελματικού τύπου 

15 τεμ 6,50 €  97,50 € 24 120,90 € 

8 Χαρτί υγείας 2300 ρολό 0,26 €  598,00 € 24 741,52 € 

9 
Χαρτί κουζίνας (ρολό 

περίπου 90μ. περίπου 
1Kg) 

135 τεμ 2,10 €  283,50 € 24 351,54 € 
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10 
Χειροπετσέτες 4000τεμ 

(200τεμ Χ 20 συσκ) 
15 σετ 12,90 €  193,50 € 24 239,94 € 

11 
Υγρό πατώματος Γενικής 

Χρήσης 4 lt 
50 τεμ 1,70 €  85,00 € 24 105,40 € 

12 
Διάλυμα υδροχλωρικού 

οξέως 0,45lt 
70 τεμ 0,30 €  21,00 € 24 26,04 € 

13 
Καθαριστικό για τζάμια 

σε σπρέι 750ml 
50 τεμ 1,10 €  55,00 € 24 68,20 € 

14 
Ήπιο αφαλατικό 

(συσκευασία 4lit) 
15 4lt 3,00 €  45,00 € 24 55,80 € 

15 
Eπίτοιχες σαπωνοθήκες 
για υγρό κρεμοσάπουνο 

500 ml  
20 τεμ 3,50 €  70,00 € 24 86,80 € 

16 Ρολό vetex 14m x 32εκ 2 τεμ 9,80 €  19,60 € 24 24,30 € 

17 
Γάντια λάτεξ με πούδρα 

100τεμ/κουτί μέγεθος  ΧL 
33 τεμ 3,20 €  105,60 € 24 130,94 € 

18 Κρεμοσάπουνο 4 lt 16 τεμ 3,20 €  51,20 € 6 54,27 € 

19 
Χλωρίνη λεμόνι 2 lt 

παχύρευστη 
70 τεμ 2,50 €  175,00 € 6 185,50 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.893     2.499,90   3.059,16 

 

 Τακτικός Προϋπολογισμός □ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

 

 Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α’. 

 Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής. 

 Η ανάθεση μπορεί να γίνει μόνο συνολικά για όλο το αίτημα. 

 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 δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
 
 

Υπεύθυνος Παραλαβής:  
Για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προσφοράς, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Αρβανίτη Αικατερίνη, 2310013658, 
karvan@ihu.gr 

 

 

 

 

 

 

mailto:karvan@ihu.gr
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Φάκελος Προσφοράς: 
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 
φάκελο στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:  
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ,  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ,  
ΤΘ 141, ΤΚ 57400, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-09-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 (σφραγίδα πρωτοκόλλου) 

 
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, οι προσφορές που θα αποσταλούν 
θεωρούνται εκπρόθεσμες.  
 
Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ . 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Στην μπροστά όψη του φακέλου της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, Δ.Ο.Υ., ΑΦΜ, Ταχυδρομική 
Διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΠΑΕ» ΚΩΔ.274/22 
 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

ΠΕΜΠΤΗ 22-09-2022 και ώρα 14:30. 
 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ 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’. Οι προσφορές γίνονται αποδεκτές μόνο αν 
συμπεριλαμβάνουν όλες τα ζητούμενα υλικά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 
απορρίπτονται. 

 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.  

Η φορολογική ή/και ασφαλιστική ενημερότητα σε περίπτωση νομικών προσώπων αφορά 

το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, 

εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία, ενώ σε περίπτωση φυσικών 

προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες 

ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 
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 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ’ 

υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντα με σφραγίδα της 

επιχείρησης περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να εκδίδεται από το gov.gr 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου αφορά το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, ενώ σε περίπτωση 

νομικού προσώπου υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και αφορά 

τα κατωτέρω πρόσωπα (με αναγραφή των ονοματεπωνύμων και των πατρωνύμων 

αυτών): 

1) διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  

2) διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 

3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών. 

 Στην περίπτωση νομικών προσώπων, απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικών της νόμιμης 

σύστασης και εκπροσώπησης (πχ ΓΕΜΗ γενικό πιστοποιητικό και πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης).  

Αν ο προσφέρων δεν έχει την υποχρέωση εγγραφής σε ΓΕΜΗ:  

1. τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

πρακτικό γενικής συνέλευσης, κτλ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα) 

2. τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κτλ., ανάλογα με τη 

νομική μορφή του οικονομικού φορέα),  

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν.4412/2016. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188). 

Για τα δε αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα είναι υποχρεωτική η μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

Διευκρινίζεται ότι τα ζητούμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα, από το 

Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Δικαστήρια όλων των βαθμών κλπ. ως ορίζεται στο αρ.1 

του ν.4250/2014, γίνονται δεκτά και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων 

που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.  
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Ομοίως, γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και λοιπά 

φωτοαντίγραφα κατά τα οριζόμενα στον ν.4250/2014.  

Επίσης, τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

του ν.1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης. 

 

Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων. 

 Στην περίπτωση υποβολής αποσπάσματος ποινικού μητρώου, αυτό θα πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, 

 Τα πιστοποιητικά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να είναι εν ισχύ 

κατά την υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να 

έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους.  

 Τα πιστοποιητικά Γ.Ε.Μ.Η. σε περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

 Τυχόν υποβαλλόμενες ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν την υποβολή τους.   

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο φορέα, ο 

υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του Υπεύθυνη 

Δήλωση ότι έχει υποβάλει σχετικό αίτημα για έκδοση του δικαιολογητικού και ότι θα 

υποβάλει το δικαιολογητικό αμέσως μόλις αυτό εκδοθεί. 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής και υπογράφονται: 

α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)  

β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες). 

Η μη κατάθεση των ανωτέρων εγγράφων και δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα και 
την απόρριψη του υποψηφίου οικονομικού φορέα. 

Τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

 
O Αντιπρόεδρος των Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 
 
 
 
 

Δημήτριος Μπαντέκας 
Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 Σκούπες με κοντάρι αλουμινίου   27,5 χ 5,5 χ 129 εκ. 

2 
Επαγγελματική νημάτινη σφουγγαρίστρα  , υλικό νήματος: Ακρυλικό/ Βαμβάκι , 
Βάρος: 400γρ, Πλάτος τουλάχιστον 14εκ,ραφτή, με κορδόνια 

3 Παρκετέζα 100εκ με βάση και κοντάρι αλουμινίου 

4 Παρκετέζα 60εκ με βάση και κοντάρι αλουμινίου 

5 Ξαραχνιάστρα  τύπου PULEX 

6 Βρεκτήρας τζαμιών με γουνάκι τύπου PULEX 

7 

Πακέτο 5 τμχ 37x37cm πανιά Μικροινών (microfiber),  τύπου SANITAS PROFESSIONAL 
Πανί από μικροϊνες υψηλής πυκνότητας και απορροφητικότητας , χωρίς να αφήνει 
χνούδι, για κάθε χρήση. (υγρό ή στεγνό, με ή χωρίς καθαριστικό υγρό), να είναι 
κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες (γυαλί, πορσελάνη, ξύλο, μέταλλο, μελαμίνη κτλ) 
και για ευαίσθητες επιφάνειες. 

8 Χαρτί υγείας τρίφυλλο περίπου 140 gr το ρολό. 

9 Χαρτί κουζίνας δίφυλλο ρολό περίπου 90m και περίπου 1kg  

10 Χειροπετσέτες 4000τεμ (200τεμ Χ 20 συσκ) μονόφυλλες περίπου 22gr 

11 
Υγρό πατώματος τύπου SPLASH Lavender , με άρωμα λεβάντα, 4 λίτρα γενικής 
χρήσης με σύνθεση μεταξύ άλλων να περιέχει άλας νατρίου θειικού εστέρα, 
αιθοξυλιωμένης αλκοόλης C12-14, Αλκυλοβενζολοσουλφονικό νάτριο C10-13. 

12 Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 5% σε συσκευασία 0,45lt 

13 Καθαριστικό για τζάμια σε σπρέι 750ml 

14 Ήπιο αφαλατικό (συσκευασία 4lit) 

15 Eπίτοιχες σαπωνοθήκες για υγρό κρεμοσάπουνο 500 ml  

16 
Ρολό vetex μήκους 14m και πλάτους 32εκ για επαγγελματική χρήση κατάλληλο για 
γραφεία & κουζίνα 

17 Γάντια λάτεξ με πούδρα 100τεμ/κουτί μέγεθος  ΧL 

18 
Συμπυκνωμένο κρεμοσάπουνο χεριών με ήπιες αντισηπτικές ιδιότητες σε 
συσκευασία 4 λίτρων 

19 
Χλωρίνη klinex, 2 λίτρα λεμόνι παχύρευστη με σύνθεση μεταξύ άλλων να περιέχει 
<5% μη ιονικά τασιενεργά, σάπωνες, φωσφονικά άλατα, λευκαντικό παράγοντα με 
βάση το χλώριο, άρωμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
«ΧΑΡΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΑΕ» 

  
ΟΝΟΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ   

Α.Φ.Μ. - ΔΟΥ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ   

e-mail   

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ   

 
 

Α/Α Περιγραφή αγαθών 
Ποσότ

ητα 
Μ.Μ. 

Τιμή 
μονάδας 

χωρίς 
Φ.Π.Α 

Συνολικός 
Προϋπολογισ

μός χωρίς 
Φ.Π.Α 

ΦΠΑ  
% 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με Φ.Π.Α 

1 
Σκούπες με κοντάρι αλουμινίου                          

27,5 χ 5,5 χ 129 εκ. 
30 Τεμ.   24  

2 
Επαγγελματική νημάτινη 

σφουγγαρίστρα 400γρ τύπου 
PULEX 

30 Τεμ.   24  

3 
Παρκετέζα 100εκ με βάση και 

κοντάρι αλουμινίου 
10 τεμ   24  

4 
Παρκετέζα 60εκ με βάση και 

κοντάρι αλουμινίου 
2 τεμ   24  

5 Ξαραχνιάστρα  τύπου PULEX 15 Τεμ   24  

6 
Βρεκτήρας τζαμιών με γουνάκι 

τύπου PULEX 
15 τεμ   24  

7 
Πακέτο 5 τμχ 37x37cm πανιά 

Μικροινών microfiber , 
επαγγελματικού τύπου 

15 τεμ   24  

8 Χαρτί υγείας 2300 ρολό   24  

9 
Χαρτί κουζίνας (ρολό περίπου 

90μ. περίπου 1Kg) 
135 τεμ   24  

10 
Χειροπετσέτες 4000τεμ (200τεμ Χ 

20 συσκ) 
15 σετ   24  

11 
Υγρό πατώματος Γενικής Χρήσης 

4 lt 
50 τεμ   24  

12 
Διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 

0,45lt 
70 τεμ   24  
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13 
Καθαριστικό για τζάμια σε σπρέι 

750ml 
50 τεμ   24  

14 
Ήπιο αφαλατικό (συσκευασία 

4lit) 
15 4lt   24  

15 
Eπίτοιχες σαπωνοθήκες για υγρό 

κρεμοσάπουνο 500 ml  
20 τεμ   24  

16 Ρολό vetex 14m x 32εκ 2 τεμ   24  

17 
Γάντια λάτεξ με πούδρα 

100τεμ/κουτί μέγεθος  ΧL 
33 τεμ   24  

18 Κρεμοσάπουνο 4 lt 16 τεμ   6  

19 Χλωρίνη λεμόνι 2 lt παχύρευστη 70 τεμ   6  

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ      

ΦΠΑ 24%    

ΦΠΑ 6%    

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    

 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ______________________________________________________ 
 
 
 

Ημερομηνία ……../………../2022 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(Θέση σφραγίδας και υπογραφής νομίμου εκπροσώπου) 

Δηλώνω ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις ζητούμενες προδιαγραφές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
 

 
 

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: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης:   

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: 

Ως …………………………………..(*) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία 

…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην 

……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: 

α) Αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. …………………………..………………….. Πρόσκλησης. 

β) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει 

γ) Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

δ.) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ούτε μου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς και γενικότερα από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

ε) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «…………………………………………….…» δεν τελεί σε πτώχευση, 

ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού και δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες. 

στ) Η εταιρεία/ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «…………………………………………….…» έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις τόσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 

ζ) Τα προσφερόμενα υλικά καλύπτουν όλες ανεξαιρέτως τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του 

Παραρτήματος Α΄. 

 
 

(*) Νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής ή Πρόεδρος Δ.Σ., ή μέλος Δ.Σ. ανάλογα με την ιδιότητα του υπογράφοντα. 

 




