
 

 
Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                 Αθήνα, 30 – 06 – 2021 

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης    Αριθμ. Πρωτ.: 9714 

Τμήμα  Προμηθειών 

Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ.176 71, Καλλιθέα, Αθήνα 

Πληρ.: Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου, Κορωναίος Κωνσταντίνος 

Τηλ.: 210-920.1441-2 

Φάξ:  210-9238702 

e-mail: tmima.promithion@panteion.gr 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ /ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, αφού έλαβε 

υπόψη: 

 

α) Τις διατάξεις του κεφ. Γ Διάρθρωση αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, άρθρο 5, του Π.Δ. 381/98 (ΦΕΚ 256/ΤΑ/16-11-1998),  

β) τον νόμο 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει σήμερα 

γ) την από 15/04/2021 (θέμα 20ο) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με την οποία 
εγκρίθηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και 
χαρτικών για τις ανάγκες υγιεινής του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού του 
Πανεπιστημίου, (ΑΔΑ: 6ΑΠ7469Β7Α-Ψ38) 
δ) Την από 25-5-2021 με αρ. πρ. 9523 Απόφαση Ανάληψης (ΑΔΑ: ΩΥ5Κ469Β7Α-6ΘΣ) 
 
απευθύνει προς κάθε ενδιαφερόμενο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

προμήθεια υλικών καθαριότητας και χαρτικών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

1. Χαρτί υγείας 600 γρ. Α Κατηγορίας 

150 ρολά (6 

ρολά ανά 

συσκευασία) 

2. 
σακούλες endless professional hotel line 

44mm  

10 

συσκευασίες 

(40 ρολά ανά 

συσκευασία) 

3. Χαρτί κουζίνας α κατηγορίας 800 γρ 

60 

συσκευασίες 

(των 6 ρολών 

ανά 

συσκευασία) 

4. 
Γάντια νιτριλίου latex free μιας χρησης χωρίς 

πούδρα μέγεθος large 

50 κουτιά των 

100 τεμαχίων  
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5. 
Γάντια νιτριλιου latex free μιας χρήσης χωρίς 

πούδρα μέγεθος medium 

50 κουτιά των 

100 τεμαχίων 

6. Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης 
50 κουτιά των 

50 τεμαχίων 

7. Αντισηπτικό υγρό  
100 τεμάχια 

του 1 λίτρου 

8. Σακούλες μαύρες απορριμμάτων μεγάλες 100 ρολά 

 

Η σχετική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης  είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 

υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά (ψηφιακά υπογεγραμμένη) από τον νόμιμο 

εκπρόσωπό τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προμηθειών 

tmima.promithion@panteion.gr, έως και την 9 Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12.00. 

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

• Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’, συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα.  

 

•  Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄ με χρόνο ισχύος της 

ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενης από την επομένη ημέρα της 

αποσφράγισης των προσφορών και στην οποία προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται το 

συνολικό τίμημα.  

 

 

Ο Συντάξας   Η Αναπλ. Προϊσταμένη της 

Δ/νσης Οικονομικής 

Διαχείρισης 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής 

Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών  

   

 

 

Κορωναίος Κωνσταντίνος Βαρβάρα Παπαθανασοπούλου  

 

Συνημμένα:  

Παράρτημα Α΄: Υπόδειγμα Αίτησης  

Παράρτημα Β΄: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

Υπόδειγμα Αίτησης  
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:________________________________________  
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος .........................................................................................., 

νόμιμος εκπρόσωπος της ...............................................................  

Έδρα ................................................ Οδός ..................................................................... αρ. 

............. Τ.Κ. .................... Τηλ. ............................................................. FAX 

...................................................  

Ε-mail : ..........................................................................  

(Συμπληρώνεται από όλους τους διαγωνιζόμενους)  

Υποβάλω συνημμένα την προσφορά μου και με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις 

κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:  

Α) αποδέχομαι πλήρως τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

υποβολή προσφοράς,  

Β) δύναμαι να εκτελέσω την ζητηθείσα υπηρεσία στο χρόνο που ορίζεται στην 

πρόσκληση,  

Γ) δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα 

φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα 

προσφορά μου γίνει δεκτή,  

Δ) και υποβάλλω συνημμένα τα ζητηθέντα από την πρόσκληση έγγραφα.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα  

του νόμιμου εκπροσώπου)  
{Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.}  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Προς:  

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Ο υπογράφων ................................................................................................., νόμιμος 

εκπρόσωπος ..............................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………

………………..  

Έδρα ................................................ Οδός ..................................................................... αρ. 

............. T.K………………………………..  

Τηλ. ............................................................. FAX ......................................e-mail....................  

(Συμπληρώνεται από όλους τους διαγωνιζόμενους)  

Αφού έλαβα πλήρη γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, υποβάλλω την παρούσα 

Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με την Πρόσκληση με αριθμ. πρωτ.:__________ .  

Το συνολικό ποσό των ........................... ..........................................€ ευρώ, μη-

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι το ποσό των 

……………………………………….. € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

(Συμπληρώνεται ολογράφως και αριθμητικά), για την προμήθεια ….  

 

Ανάλυση προσφοράς:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

1. Χαρτί υγείας 600 γρ. Α Κατηγορίας 

150 ρολά (6 

ρολά ανά 

συσκευασία) 

2. 
σακούλες endless professional hotel line 

44mm  

10 

συσκευασίες 

(40 ρολά ανά 

συσκευασία) 

3. Χαρτί κουζίνας α κατηγορίας 800 γρ 

60 

συσκευασίες 

(των 6 ρολών 

ανά 

συσκευασία) 

4. 
Γάντια νιτριλίου latex free μιας χρησης χωρίς 

πούδρα μέγεθος large 

50 κουτιά των 

100 τεμαχίων  

5. 
Γάντια νιτριλιου latex free μιας χρήσης χωρίς 

πούδρα μέγεθος medium 

50 κουτιά των 

100 τεμαχίων 

6. Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης 
50 κουτιά των 

50 τεμαχίων 

7. Αντισηπτικό υγρό  
100 τεμάχια 

του 1 λίτρου 

8. Σακούλες μαύρες απορριμμάτων μεγάλες 100 ρολά 

 

Χρόνος ισχύος της Προσφοράς: ………………………….  

……………………………………………  

(Τόπος και ημερομηνία)  

Ο Προσφέρων  

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα  

του νόμιμου εκπροσώπου)  



{Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.}  
 



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

 

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι οι τελικές και δεν θα υπόκεινται σε μεταβολή κατά την 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς.  

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  

Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως  

απαράδεκτη.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Προσφορά που υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία κάθε είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής  

τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

o Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.  

o Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

o Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου  

o Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

. 

 
 


