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ΔΦ2.2/Ε/24519_21/11/2022 
Σίνδος, 21/11/2022 

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 2021-2022, ΑΔΑ 9Β6Π46ΨΖ3Π-2ΘΘ (από 
01.09.2022-31.08.2023), 

10. Το με Αριθ. Πρωτ.: ΔΦ 2.2/Ε/15910/21-07-2022 αίτημα προμήθειας ψεκαστικού 
μηχανήματος του Αγροκτήματος στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ, 
αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές με ΑΔΑΜ22REQ010984936_2022-07-22, 

11. Το Αποσπάσμα Πρακτικού Συνεδίασης με Αριθμ.41/15-09-2022 Θέμα 13ο, της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την έγκριση 
δαπάνης αιτήματος για την προμήθεια ψεκαστικού μηχανήματος για τις ανάγκες του 
Αγροκτήματος, στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του ΔΙΠΑΕ με ΑΔΑ 6Ρ6Χ46ΨΖ3Π-
ΛΥΝ (ΑΔΑΜ 22REQ011290793_2022-09-22) 

12. Την με Αριθ. Πρωτ. Απόφαση 685/18-11-22 με ΑΔΑ: ΩΤ2546ΨΖ3Π-ΡΓ0, Ανάληψη 
Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2022, δαπάνη ύψους έως 5.084,00€ για την 
προμήθεια ψεκαστικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Αγροκτήματος, η οποία 
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βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 7127Α του τακτικού προϋπολογισμού 2022 (ΑΔΑΜ 
22REQ011627594_2022-11-18,  

13. Οι ανωτέρω προμήθειες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 16400000-9 (Γεωργικό μηχάνημα ψεκασμού) 
 

Καλεί 
 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια 
«ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ» συνολικού προϋπολογισμού 5.084,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
24%. 

 

 Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2022 και 
συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε.7127. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ και ογδόντα 
τεσσάρων λεπτών (5.084,00€) με ΦΠΑ 24% ή τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ και μηδέν 
λεπτών (4.100,00 €) άνευ ΦΠΑ. 

 Η ανωτέρω προμήθεια κατατάσσεται στο ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 16400000-9 (Γεωργικό μηχάνημα ψεκασμού) 
 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Αντικείμενο προμήθειας αγαθού με ενδεικτική τιμή έως:  

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Προϋπολογι-
σμός χωρίς 

Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 
24% 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με Φ.Π.Α 

1 Ψεκαστικό Μηχάνημα ΤΕΜ.  1 4.100,00€ 984,00€ 5.084,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ  1 4.100,00€ 984,00€ 5.084,00€ 

 
 

Τακτικός Προϋπολογισμός     Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

  

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

 

Χρόνος Παράδοσης: 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την υπηρεσία εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, από 
την υπογραφή της Σύμβασης και τη δημοσίευσή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 

Υπεύθυνος Παραλαβής:   
Για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προσφοράς,  οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ Δ. Αδαμόπουλο, τηλ.: 2310013138, email: 
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adamos@ihu.gr, ή στην κα Σ. Θεοδωρίδου, τηλ. 2310013128, email: 
stheodoridou@admin.teithe.gr  

 

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, ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΘ 141, ΤΚ 57400, ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25-11-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00 (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, Ταχυδρομική Διεύθυνση, 
τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ»  (κωδ.251/22 ) 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Αλεξάνδρεια 

Πανεπιστημιούπολη) 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11/2022 

και ώρα 13:00  
 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙ 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 όλα 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 i) 
Ασφαλιστική Ενημερότητα και ii) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ’ 
υπογεγραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του προσφέροντα με σφραγίδα της 
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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. 
 

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’  
 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
2. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

 Η παράδοση του αγαθού θα γίνει στο Τμήμα Αγροκτήματος στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη του 
ΔΙΠΑΕ  

 Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα συσκευασίας, αποστολής και μεταφοράς μέχρι και της θέσεως που 
θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή 

 Η εκφόρτωση και η μεταφορά, γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και με προσωπικό του προμηθευτή 

 Η προσφορά θα ισχύει και θα δεσμεύει το συμμετέχονται για εξήντα (60) ημέρες. 

 Το προϊον οφείλει να παραδοθεί εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή της σύμβασης 
στην ηλεκτρονική πλαφόρμα ΚΗΜΔΗΣ και την κοινοποίηση αυτής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στον ανάδοχο. 

 Ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση κάθε ελαττωματικού μέρους του προϊόντος με 
καινούργιο σε διάστημα το αργότερο δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή του. 

 Εγγύηση: Τουλάχιστον 2 έτη επισκευή ή αντικατάσταση του. 
 

 

 

A/A  Αναλυτική περιγραφή του προς προμήθεια αγαθού 

1  Γαλβανισμένο πλαίσιο   

 Φίλτρα γραμμής υψηλής πιέσεως 

 Μίξερ διάλυσης φαρμάκων PVC 

 Μεταλλικός αναδευτήρας 

 Εσωτερικό μπεκ πλυσίματος βυτίου 

 Να διαθέτει άξονα μεταδόσεως κινήσεως (PTO)  εφοδιασμένου με σύστημα ασφαλείας 

 Πιστοποιητικό επιθεώρησης (Σ.Τ.Ε.Ε.Ε.Γ.Φ.) 

 Η αντιπροσωπεία ή η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει πλήρη σειρά ανταλλακτικών και 
συνεργείο επισκευής και συντήρησης 

 Να φέρει ελαστικό σωλήνα προέκτασης 50 μέτρων με μάνικα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
«ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ»  (κωδ.251/22 ) 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  
 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:  _____________________________________________  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ___________________________________________  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ______________________________________________________  

ΑΦΜ: _______________________ ΔΟΥ: _______________________________  

ΕΔΡΑ: ___________________________________________________________  

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: __________________________________________________  

ΤΗΛ.  _______________________________ EMAIL: ______________________  

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΓΑΘΟΥ: 

Α/
Α 

Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Προϋπολογισμός 

χωρίς Φ.Π.Α 
Φ.Π.Α. 
 24 % 

Συνολικός 
Προϋπολογισμός 

με Φ.Π.Α 

1 Ψεκαστικό Μηχάνημα ΤΕΜ. 1   
 

 ΣΥΝΟΛΟ  1 
  

 

"Βεβαιώνουμε ότι η προσφερόμενη τιμή ανταποκρίνεται και είναι 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, σύμφωνα με 

το Παράρτημα Α'. Επιπλεόν επιβεβαιώνουμε ότι το αγαθό πρόκειται 

να παραδοθεί στο χρονικό πλαίσιο που ορίζεται δια της παρούσης 

και κατόπιν επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή" 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:_________________________________________________________ 

 
Ημερομηνία ……../………../2022 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 
 
 

(Θέση σφραγίδας και υπογραφής νομίμου εκπροσώπου) 
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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. 




