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ΠΡΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/06/2020 

Κάθε ενδιαφερόµενο   ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 1974/231/ΥΕR    [ΕΠ/ΚΕ] 

         612/671     

    

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την 

προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επίπλων γραφείου του 

Κέντρου Ενεργειακής Εκπαίδευσης με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «LEADING THE WAY TO 

IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC SCHOOLS AND PROPAGATE 

THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES» και ακρωνύμιο «LED», που 

έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg IPA CBC 

Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020» 

 

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «LEADING THE WAY TO IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN 

PUBLIC SCHOOLS AND PROPAGATE THE USE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES» και 

ακρωνύμιο «LED», που υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται 

από την Ε.Ε. (85%) και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών της Ελλάδα και 

της Αλβανίας (15%) και 

έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08/08/2016) “Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”, όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 116 και 

118. 

2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07/06/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Το “Καταστατικό της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Ανώνυμης 

Εταιρείας Ο.Τ.Α.”, ΦΕΚ 1414/26-02-2007 όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αρ. 31/2019 (07-10-2019) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) 

της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. «Έγκριση προσαρμογής του 

Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας (Γενικός Κανονισμός) καθώς και των 

επιμέρους Κανονισμών, Συστημάτων και Εγχειριδίων (Κανονισμός Προσωπικού, 
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Κανονισμός Ανάθεσης μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, Σ.Δ.Π. κατά 

ΕΝ ISO 9001:2015 και Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργων δημόσιου χαρακτήρα) της 

Εταιρείας. 

6. Την υπ’ αρ. 05/2020 (03-02-2020) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 

της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. «Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 

διαγωνισμών για συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών έτους 

2020». 

7. Τη δομή του έργου “LED” που αφορά στα παραδοτέα με τίτλο: α) Experiential 

laboratories (4.2.5) που εμπίπτουν στο Πακέτο Εργασίας 4 (WP 4) 

«Μοντελοποίηση και Πιλοτικές Δράσεις (Modeling and Pilot Actions)» και β) 

Equipment supplies and Operational Support System (5.2.2) που εμπίπτουν στο 

Πακέτο Εργασίας 5 (WP 5) «Κέντρα LED (LED Centers)». 

8. Την ανάγκη της εταιρείας για την προμήθεια, όπως αποτυπώνεται στο 

πρωτογενές αίτημα με υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1896/231/YER-612/671-02/06/2020 

(ΑΔΑΜ: 20REQ006806493 2020-06-02).  

9. Την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. & 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΝΚΟ με υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1900/231/YER-612/671-

02/06/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006827546 2020-06-05). 

10. Την διατιθέμενη για το 2020 πίστωση του Έργου σύμφωνα με την ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ 5056 ΤΡΠ. 0 του Π.Δ.Ε. 2020  (ΑΔΑ: 6Ξ7Χ46ΜΤΛΡ-Ρ76), 

 

Προσκαλεί 

τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορές έως την 

Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας (Φον Καραγιάννη 1-3, 

Τ.Κ. 501 31 Κοζάνη). 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή 

προσφοράς για την προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του 

άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, των παρακάτω επίπλων γραφείου: 

Α.  Επτά (7) Γραφείων, 

Β.  Τεσσάρων (4) καρεκλών γραφείου, 

Γ.   Εβδομήντα (70) καρεκλών επισκεπτών 

όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη 

συνολική τιμή για το σύνολο των ειδών, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της 

εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται μέχρι το ποσό των 6.100,80 € (έξι χιλιάδες εκατό 

Ευρώ και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Στον συνολικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά, καθώς και η 

εγκατάσταση των ειδών στο 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Λεωφ. Γουναράδων & 

Οδυσσέα Ελύτη – Χλόη – 52100 στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «LEADING THE WAY TO 

IMPROVE ENERGY EFFICIENCY IN PUBLIC SCHOOLS AND PROPAGATE THE USE OF 

RENEWABLE ENERGY SOURCES» και ειδικότερα των παραδοτέων α) Experiential 

laboratories (4.2.5) που εμπίπτουν στο Πακέτο Εργασίας 4 (WP 4) «Μοντελοποίηση και 

Συνοπτικά στοιχεία της υπό ανάθεση προμήθειας 

Αναθέτουσα αρχή: Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακή Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. 

Προμήθεια: Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επίπλων 

γραφείου 

Διαδικασία ανάθεσης: Απευθείας ανάθεση 

CPV 39130000-2  Έπιπλα γραφείων 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών 

Συνολικός 

προϋπολογισμός 

δαπάνης: 

Τέσσερες χιλιάδες εννιακόσια είκοσι Ευρώ (4.920,00 €) 

άνευ Φ.Π.Α., ήτοι έξι χιλιάδες εκατό Ευρώ και ογδόντα 

λεπτά (6.100,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών: 

Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της 

«Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.», Φον 

Καραγιάννη 1-3, Τ.Κ. 501 31, Κοζάνη (Γραφείο 

Γραμματείας Πρωτοκόλλου) 

Διάρκεια ισχύος 

προσφορών: 

100 μέρες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών, 
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Πιλοτικές Δράσεις (Modeling and Pilot Actions)» και β) Equipment supplies and 

Operational Support System (5.2.2) που εμπίπτουν στο Πακέτο Εργασίας 5 (WP 5) 

«Κέντρα LED (LED Centers)». 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν :  

Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά,  Γ) Συνεταιρισμοί Δ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών 

/προμηθειών, που δραστηριοποιούνται με αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας 

πρόσκλησης και δικαιούνται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.  

Οι προσφέροντες μπορούν να έχουν την εγκατάσταση - έδρα τους : Α) σε κράτος - μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β) σε κράτος  - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.)  Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων.  Στη διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν 

τελεσίδικα από διαγωνισμό Δημόσιας Υπηρεσίας, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ και έχουν κηρυχτεί 

έκπτωτοι γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την 

υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν 

να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, 

στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης. Στην προσφορά της Ένωσης /Κοινοπραξίας θα πρέπει να 

αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους. Επίσης πρέπει να 

υποβάλλεται με την προσφορά και το ισχύον συμφωνητικό σύστασης.   

Κάθε συμμετέχων μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας, πρέπει:   

Να μην τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.     

Να είναι φορολογικά ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του και 

ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).    
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Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά 

το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ 

του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 

91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), 

η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235237 Π.Κ.), 

ια) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). Σε περίπτωση που συμμετέχων έχει εταιρική μορφή, οι 

πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών σε 

περίπτωση ομόρρυθμων (ΟΕ), ετερόρρυθμων (ΕΕ) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(ΕΠΕ) και για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή και τους τυχόν άλλους νομίμους 

εκπροσώπους της, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ)     

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει εταιρική μορφή, η εταιρία πρέπει επιπλέον να μην 

τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση που δημιουργεί αμφιβολίες, ως προς τη φερεγγυότητα και την 

οικονομική ευρωστία της, καθώς επίσης να μην τελεί σε διαδικασία κήρυξής της σε μία 

από τις προαναφερόμενες καταστάσεις.   

Να μην έχει αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. Επισημαίνεται 

ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, από Ένωση/Κοινοπραξία, οι παραπάνω 

λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες ξεχωριστά στην κοινή 

προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού έστω και για έναν συμμετέχοντα σε κοινή 

προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η συνδρομή 

των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται από πιστοποιητικά που εκδίδονται από 

αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές.  
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών 

των προσώπων), καλούνται να υποβάλλουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά στην 

ελληνική γλώσσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς τα παρακάτω: 

 

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ «Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.», Φον Καραγιάννη 1-3, Τ.Κ. 501 31, 

Κοζάνη» τηλ.: 2461024022, FAX: 2461038628, email : anko@anko.gr 

Προσφορά για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επίπλων γραφείου του 

Κέντρου Ενεργειακής Εκπαίδευσης «LED» (2020-5) 

 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 13:00 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία» 

 
 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 15/06/2020 και ώρα 13:00 στο 

γραφείο της γραμματείας αλληλογραφίας της ΑΝΚΟ. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στην ως άνω διεύθυνση: 

1. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους, 

2. Ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 

Εναλλακτικά, οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην 

διεύθυνση anko@anko.gr. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα εξής: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επωνυμία:  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: Διεύθυνση:  

 Τηλ./ Fax:  

 Εmail:  
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Α) Το ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της 

παρούσας συντεταγμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα 

του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα. 

Στην προσφορά πρέπει να πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των προϊόντων και δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το σύνολο του προϋπολογισμού. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές προσφορές 

που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό, καθώς και όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, 

προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί από τον προσφέροντα. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 

συμμετοχή τους. 

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 

Μετά από αίτημα της Υπηρεσίας τα στοιχεία των προσφορών είναι δυνατόν να τύχουν 

περαιτέρω διαπραγμάτευσης και διευκρινίσεων από τον προσφέροντα. 

Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Παράρτημα Γ). 
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Διευκρίνιση: 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή 

τα ΚΕΠ. 

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι 

και τις υπογράφουν: 

i. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. 

ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

iv. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από 

κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για εκατό 

(100) μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. 

Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά 

επιλογής. 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΙΜΕΣ 

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται: 

• Η αξία των προσφερόμενων ειδών σε ΕΥΡΩ. 

• Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος μεταφοράς και 

εγκατάστασης). 
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• Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 

καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους 

λογαριασμούς του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

• Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

• Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δίνει τιμή σε 

συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 

προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει της τιμής 

της προσφοράς του. 

• Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει 

να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 

από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

• Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός του 

Φ.Π.Α. (όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και εγκατάστασης) και γενικά ό,τι 

προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που αναφέρεται στην παρούσα 

πρόσκληση. 

• Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με ουσιώδεις 

όρους της παρούσας πρόσκλησης ή ελλιπής όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή 

προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 

προσφοράς με εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο 

σύνολό της. 

• Τα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστο εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται στην 

πρόσκληση. 

• Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
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• Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις 

στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 

έχουν θεσπισθεί 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει της τιμής για το σύνολο των ειδών (χαμηλότερη τιμή). 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης. Όσοι από τoυς υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν τα 

προαπαιτούμενα της πρόσκλησης, θα απορρίπτονται. Αντίστοιχα για εκείνους τους 

υποψηφίους που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της πρόσκλησης, η Επιτροπή θα 

κατατάξει τις προσφορές με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής 

προσφοράς. Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών, ως ανάδοχος αναδεικνύεται 

ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η 

ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν. 

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και 

την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι 

συμμετέχοντες δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση. Ο ανάδοχος 

που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την ΑΝΚΟ. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να προτείνει κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητας, εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 

σύμβασης, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος καλείται, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος, να 

προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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Η ANKO διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε συμβατοποίηση της εν λόγω 

προμήθειας, σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε κώλυμα στην πορεία υλοποίησης 

του προγράμματος “LED”. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Τόπος παράδοσης των επίπλων του Κέντρου Ενεργειακής Εκπαίδευσης “LED” είναι το 2ο 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ενώ ο χρόνος παράδοσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει 

τις 60 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα στοιχεία 

επικοινωνίας με τις εν λόγω Υπηρεσίες θα δοθούν από την ΑΝΚΟ.  

Τα είδη θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά (π.χ. δελτίο αποστολής), στα οποία 

υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της Σύμβασης. 

Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΑΝΚΟ και εφόσον τα είδη 

είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης, θα εκδίδεται το σχετικό πρακτικό. 

Η Επιτροπή Παραλαβής διαβιβάζει το πρωτόκολλο παραλαβής στην αρμόδια οικονομική 

υπηρεσία της ΑΝΚΟ. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παράδοση των ειδών και την έκδοση 

βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ότι παραλήφθηκαν 

και λειτουργούν καλώς. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή. 

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις και 

φόρος εισοδήματος. 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΚΟ στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: www.anko.gr. 
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Πληροφορίες: 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση θα παρέχονται από 

τον κ. Τσιούκρα Π. στο τηλέφωνο 2461024022 και στο email : ptsioukras@anko.gr 

 

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.      

 

 

Γεώργιος Κασαπίδης 

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 
1. Παράρτημα Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
2. Παράρτημα Β: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
3. Παράρτημα Γ: Υπεύθυνη δήλωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση επίπλων 

γραφείου του Κέντρου Ενεργειακής Εκπαίδευσης με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «LED». 

 

Α. Επτά (7) Γραφεία διαστάσεων: 1,60m Χ 0,80m Χ 0,75m, με τα εξής ελάχιστα 

χαρακτηριστικά: 

Α/Α  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.  

Η επιφάνεια εργασίας και η μετώπη θα είναι κατασκευασμένες από 

μελαμίνη κατηγ. Ε1 πάχους τουλάχιστον 25mm. Όλα τα εμφανή περιθώρια 

(σόκορα) των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc 

τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση.  

2.  

Τα πόδια θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη κατηγ. Ε1 πάχους 

τουλάχιστον 25mm.  

Περιμετρικά θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc τουλάχιστον 1,5 χιλ. 

στρογγυλευμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση και θα μπορούν να 

ρυθμίζονται καθ΄ύψος. 

3.  
Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να 

μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας. 

4.  Χρώμα μελαμίνης της επιλογής μας  

5.  
Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια παροχή ανταλλακτικών. 

Θα παραδοθούν εγκατεστημένα σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. 

 



 

  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε – 

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α.                                                                                                                          

Aρ. Μ.Α.Ε. 10956/56/Β/86/23 – Γ.Ε.ΜΗ. 121860536000 

 

 

 
Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη 
� +30-24610-24022   FAX: +30-24610-38628   e-mail: anko@anko.gr    www.anko.gr 

 
[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020-5.doc] - Σελ. 14/20 

 

Β.  Τέσσερες (4) Καρέκλες Γραφείου με τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

Α/Α  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.  
Οι καρέκλες γραφείου θα είναι τροχήλατες με ακτινωτή βάση από 

αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και θα έχουν μπράτσα. 

2.  

Η πλάτη τους θα είναι, ανατομική, εργονομική, υποστηρικτική της μέσης 

(όχι διευθυντικού τύπου) και θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης 

της. 

3.  Το κάθισμα θα ρυθμίζεται καθ’ ύψος 

4.  
Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η επένδυση του καθίσματος και 

της πλάτης θα είναι από δερματίνη μαύρου χρώματος. 

5.  
Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια παροχή ανταλλακτικών. 

Θα παραδοθούν εγκατεστημένες α σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. 

 

Γ. Εβδομήντα (70) καρέκλες επισκεπτών με τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

Α/Α  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.  
Θα είναι χωρίς τροχούς και η βάση τους θα είναι σταθερή, από αλουμίνιο 

βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή  

2.  Θα έχουν μπράτσα  

3.  Η πλάτη τους θα είναι ανατομική και χαμηλή  

4.  
Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η επένδυση του καθίσματος και 

της πλάτης θα είναι από δερματίνη μαύρου χρώματος  

5.  
Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια παροχή ανταλλακτικών. 

Θα παραδοθούν εγκατεστημένες σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  B’ 
 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια, μεταφορά 

και εγκατάσταση επίπλων γραφείου του Κέντρου Ενεργειακής Εκπαίδευσης με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «LED». 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ 

ΕΔΡΑΣ: 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL 
 

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:  

Α.Δ.Τ (Νομίμου 

Εκπροσώπου): 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  

 

ΕΙΔΟΣ Α. Επτά (7) Γραφεία διαστάσεων 1,60m Χ 0,80m Χ 

0,75m με τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

Προσφέρεται 

ΝΑΙ ΟΧΙ Παραπομπή 

1. Η επιφάνεια εργασίας και η μετώπη να είναι 

κατασκευασμένες από μελαμίνη κατηγ. Ε1 πάχους 

τουλάχιστον 25mm. Όλα τα εμφανή περιθώρια 

(σόκορα) των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με 

ταινία από pvc τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη 

στις άκρες στην ίδια απόχρωση. 

   

2. Τα πόδια να είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη 

κατηγ. Ε1 πάχους τουλάχιστον 25mm.  

Περιμετρικά να είναι καλυμμένα με ταινία από pvc 

τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες στην 

ίδια απόχρωση και θα μπορούν να ρυθμίζονται 

καθ΄ύψος. 

   

3. Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως 

εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε 

περίπτωση φθοράς ή ζημίας. 

   

4. Χρώμα μελαμίνης της επιλογής μας.    
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5. Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια 

παροχή ανταλλακτικών. 

   

Τιμή προσφοράς τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικά)  

ΦΠΑ 24% επί της συνολικής τιμής (αριθμητικά)  

Α. Συνολική τιμή προσφοράς 7 τεμ. με Φ.Π.Α. 24% 

(αριθμητικά) 

 

 

ΕΙΔΟΣ Β. Τέσσερες (4) Καρέκλες Γραφείου με τα εξής 

ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

Προσφέρεται 

ΝΑΙ ΟΧΙ Παραπομπή 

1. Οι καρέκλες γραφείου θα είναι τροχήλατες με 

ακτινωτή βάση από αλουμίνιο βαμμένο με 

ηλεκτροστατική βαφή και θα έχουν μπράτσα. 

   

2. Η πλάτη τους θα είναι, ανατομική, εργονομική, 

υποστηρικτική της μέσης (όχι διευθυντικού τύπου) και 

θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της. 

   

3. Το κάθισμα θα ρυθμίζεται καθ’ ύψος    

4. Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η 

επένδυση του καθίσματος και της πλάτης θα είναι 

από δερματίνη μαύρου χρώματος. 

   

5. Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια 

παροχή ανταλλακτικών. 

   

Τιμή προσφοράς τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικά)  

ΦΠΑ 24% επί της συνολικής τιμής (αριθμητικά)  

Β. Συνολική τιμή προσφοράς  4 τεμ. με Φ.Π.Α. 24% 

(αριθμητικά) 
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ΕΙΔΟΣ Γ. Εβδομήντα (70) καρέκλες επισκεπτών με τα εξής 

ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

Προσφέρεται 

ΝΑΙ ΟΧΙ Παραπομπή 

1. Θα είναι χωρίς τροχούς και η βάση τους θα είναι 

σταθερή, από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική 

βαφή 

   

2. Θα έχουν μπράτσα    

3. Η πλάτη τους θα είναι ανατομική και χαμηλή    

4. Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η επένδυση 

του καθίσματος και της πλάτης θα είναι από δερματίνη 

μαύρου χρώματος 

   

5. Να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εγγύηση και 3 χρόνια 

παροχή ανταλλακτικών. Θα παραδοθούν 

εγκατεστημένες σύμφωνα με τις οδηγίες της 

υπηρεσίας. 

   

Τιμή προσφοράς τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικά)  

ΦΠΑ 24% επί της συνολικής τιμής (αριθμητικά)  

Γ. Συνολική τιμή προσφοράς  70 τεμ. με Φ.Π.Α. 24% 

(αριθμητικά) 

 

 

Συνολική τιμή Α+Β+Γ  χωρίς ΦΠΑ (αριθμητικά)  

ΦΠΑ 24% επί της συνολικής τιμής των Α+Β+Γ 

(αριθμητικά) 

 

Συνολική τιμή Α+Β με Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)  

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:…………………………………………... 

 

<ΠΟΛΗ> ...................................................... ,  .......... / ... / ......  

Για τον Προσφέροντα: 

 

Υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα προσφέροντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(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): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΚΟ Α.Ε.  

Ο – H Όνοµα:  Επώνυµο:  
Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου(Ε
-mail):  

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

1599/1986, δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι: 

Α. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές. 

Β1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου. 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 

παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008. 

Β2. Δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β3. Δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

Β4. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 

επικουρικής). 

Γ. Αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής 

ενημερότητας. 

Ηµεροµηνία:      …../..../2020 

Ο – Η ∆ηλών 

 

(Υπογραφή) 
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(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. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


