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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
 
 

 
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά 

για την προμήθεια με τίτλο, «Ανάθεση συντήρησης - λειτουργίας & προμήθειας - 

τοποθέτησης των απαραίτητων υλικών που χρειάζονται για την ετήσια λειτουργία του 

συστήματος ελεγχόμενης χλωριώσης στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης» με 

κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από τον κ. 

Τσιπιτσούδη Κώστα – Γανωτή Αθανάσιο (Τμήμα Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολης, Παν/πολη 

Αλεξ/πολης, 6ο χιλ. Αλεξ/πολης Μάκρης τ.κ. 68100), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00 π.μ. 

έως 14.00 μ.μ.  (Τηλέφωνα: Πληροφοριών τηλ. 2551030955-30956) ή από την ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου. (http://supplies.duth.gr 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο με 

την προσφορά τους, με αίτηση τους, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου 

(Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ. 69133) ή στο (Τμήμα Τεχνικών Έργων 

Αλεξανδρούπολης, Παν/πολη Αλεξ/πολης, 6ο χιλ. Αλεξ/πολης Μάκρης τ.κ. 68100),  έως και την 

Τρίτη 27/12/2016 και ώρα  12.00 π.μ. 

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών 

από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
 
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
Θ Ρ Α Κ Η Σ  

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
69100         ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΤΗΛ.    25310       39 000 
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

H E L L E N I C  
R E P U B L I C  
 
D E M O C R I T U S  
U N I V E R S I T Y  
O F  T H R A C E  

 
UNIVERSITY    

CAMPUS 
GR-69100       
KOMOTINI 
ΤEL.       +3025310 
39000 
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http://supplies.duth.gr/
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Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το Τμήμα Τεχνικών Έργων Αλεξανδρούπολης, στις 

27/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00 π.μ., στο γραφείο του Αν. Προϊστάμενου του Τμήματος, 

κτίριο διοίκησης 1ος όροφος Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
 

Α/Α Περιγραφή - Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα  

Τιμή 

Μονάδας 

(€) 

Άθροισμα                      

(€) 

  
        

1 

       Συντήρηση - Λειτουργία & προμήθεια - 

τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών όπως αυτά 

αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο με αριθ. 

πρωτ.(ΔΠΘ/ΔΤΕ/ΤΤΕΑ/13012/500/91–04/11/2016) 

τα οποία είναι απαραίτητα για την ετήσια λειτουργία 

του συστήματος ελεγχόμενης χλωριώσης στην 

Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης. 

1 1 1.612,90 11.612,90 

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
11.612,90 

 

ΦΠΑ 24% 
2.001387,10 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
 12.000,00 

 

 

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης 

προμήθειας διάρκειας ενός έτους (01/01/2017 έως 31/12/2017). Το ΔΠΘ διατηρεί την πλήρη και 

αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα 

διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες 

σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων 

προσώπων. Επίσης το ΔΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη σχετική 

πρόσκληση. 

Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την 

υπογραφή της σύμβασης. 
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Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή 

χρηματοδότησης. 

 

 Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.    
(http://supplies.duth.gr) 

 

Συνημμένα: 

1. Το υπ. αριθ. πρωτ.(ΔΠΘ/ΔΤΕ/ΤΤΕΑ/13012/500/91–04/11/2016) 

2. Σχέδιο οικονομικής προσφοράς προμήθειας. 

            Κομοτηνή 19/12/2016 

      O Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών 

     
 
              Αν. Καθηγητής Φώτιος Μάρης 

 

  

 

http://supplies.duth.gr/

