
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

              
                                                                                                                       Θεσσαλονίκη, 30-11-2021  

                                    Αρ. πρωτ.: 14654       
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
 
ΤΗΛ :    2313 322330  

     e-mail: agdim-prom@3ype.gr 
 
 
 

  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων 
σφραγισμένων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης των εργασιών του 
γραφείου μισθοδοσίας της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 

 
ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών)  
            άρθρα 116 και 118, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
γ) Ο Ν. 4820/2021 άρθρο 206 περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού. 

δ) Ο Ν. 4825/2021 άρθρο 51 περί ανάθεσης υπηρεσιών σε τρίτους 
            ε) Η  υπ΄αρ. 7η  Έκτακτη/ 23-09-2021 ( Θέμα 2ο ) ΑΔΑ : 9ΟΝ04690Β1-0ΞΔ  απόφαση  του 
            Δ.Σ του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  περί   έγκρισης   της 
            Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την   ανάθεση των υπηρεσιών 
            που αναφέρεται  στο θέμα. 

στ) Η υπ΄αριθμ. 19η/θέμα 34ο/05-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΑΩ4690Β1-ΨΡΤ) απόφαση του ΔΣ του 
Νοσοκομείου επί της προσφοράς της εταιρείας ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ κατόπιν πρόσκλησης 
εκδήλωσης   ενδιαφέροντος 
ζ) Η υπ΄αριθμ. 20η/ θέμα 59ο/26-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΟΥ4690Β1-16Ψ) απόφαση του ΔΣ του 
Νοσοκομείου επί επικύρωσης του πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών 

  
 
    Οι  προσφορές  πρέπει  να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολής, είτε ταχυδρομικώς),  απαραίτητα  μέχρι  και  την Παρασκευή 03-12-2021, έως  14:00  
στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  της  Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης 
Ζωγράφου 2, 1ος όροφος, κτίριο Διοίκησης. 



 

 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα  06-12-2021,  ώρα 
12.00 στο Γραφείο Προμηθειών από την Αρμόδια Επιτροπή. 
 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι τρίμηνη, με δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις 
(3) μήνες. 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε: 
Στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στην διευθύνσεις (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr  
 
 
Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ). 
Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση όπως εμφανίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 
    Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή 
του σχετικού  πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με 
την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των υπηρεσιών μόνο σε ΕΥΡΩ. 
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 
3. Η συναφθείσα σύμβαση θα ισχύει για ένα (1) έτος . 
4. Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 
5. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι άμεσος από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού. 
6. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
σύγκρισης μεταξύ τεχνικά αποδεκτών υπηρεσιών.  
 
 
Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει: 
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή της εταιρείας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 



 

 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεωκοπίας.  
-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελείτε σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σας 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθείτε να παραμένετε εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παρούσας 
έγγραφης ειδοποίησης. 
-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ 
 
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. 
7.Εφόσον η υπηρεσία παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές  στην 
ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική 
προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω 
υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην 
Υπεύθυνη Δήλωση. 
8. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και τις υπ΄αρ. 15η/ 27-8-2021 ( Θέμα 45ο ) 9ΑΔΑ : 
Ε1044690Β1-ΞΞΩ)  και τις υπ΄αριθμ. 20η/ θέμα 59ο/26-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΟΥ4690Β1-16Ψ) 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
 
 
Επισημαίνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
την οποία δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά αυτά . 
 
 
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, 
όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
 
 
 
                                                                                                   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ                             
                                                                                                                ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
                                                                                                               «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
                                                                                                                   ΤΡΑΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
          

http://www.epromy.gr/


 

 

 
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Από τον ανάδοχο Μηνιαία θα εκτελούνται οι εξής εργασίες από το ήδη υπάρχον πληροφοριακό 

πρόγραμμα του Νοσοκομείου: 

Υπολογισμός τακτικής Μισθοδοσίας 

Υπολογισμός υπερωριακής απασχόλησης πλην ιατρικού προσωπικού 

Υπολογισμός εφημεριακής απασχόλησης ιατρικού προσωπικού και προσθέτων αμοιβών 

αυτών 

Υπολογισμός αναδρομικών (λόγω χορήγησης ΜΚ , αναστολή εργασίας, χορήγησης τέκνου, 

κ.τ.λ) 

για τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1 Μόνιμων Δημόσιων Υπαλλήλων  277 

2 Ιατρών ΕΣΥ 75 

3 

Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 

Χρόνου(ΙΔΑΧ) 2 

4 

Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 

(ΙΔΟΧ)(covid και μη) 100 

5 Ειδικευομένων 52 

6 Ειδικευομένων  Νοσηλευτών  9 

7 Υπαλλήλων μακροχρόνια ανέργων 8 

8 Πρακτική άσκηση μαθητών (ΟΑΕΔ,ΤΕΙ,ΙΕΚ,ΤΕΕ) 17 

  
                                                                                                 

ΣΥΝΟΛΟ 540 

 

      Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται εμπρόθεσμα και ειδικά για τις 

εφημερίες/υπερωρίες οι καταστάσεις θα παραδίδονται στο λογιστήριο προς ενταλματοποίηση 

έως τις 3  κάθε μεθεπόμενου μήνα.  

Σημειώνεται ότι η κατάθεση των μισθοδοτικών καταστάσεων θα θεωρείται ολοκληρωμένη αφού  

γίνει η απαραίτητη συγκέντρωση από τα εμπλεκόμενα τμήματα των υποχρεωτικών εκ του νόμου 

δικαιολογητικών. 

    Επίσης ετήσια υποχρέωση του αναδόχου, αποτελεί η εξαγωγή Αρχείου Φόρου και η ανάρτησή 

του στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, καθώς  επίσης  και η έκδοση των αντίστοιχων ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ των υπαλλήλων, εκάστου έτους, βάσει των καταχωρημένων μισθοδοτικών 

αρχείων. 

Όλες οι εν λόγω ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να εκδίδονται και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

κατά περίπτωση:  

 Στην Ενιαία Αρχή πληρωμών (ΕΑΠ) σύμφωνα με τις εκάστοτε ημερομηνίες υποβολής 



 

 

των μισθοδοσιών προπληρωμής και δεδουλευμένων αποδοχών ανάλογα με τον τύπο 

περιόδου της κάθε μισθοδοσίας. 

 Στο e-efka  (Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ και Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ δημοσίου) 

 Στο aade.gr η Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων 

από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

καθώς και από Τόκους και Δικαιώματα 

 Στο Bi. Health η συμπλήρωση των μηνιαίων στοιχείων μισθοδοσίας στο bi 

forms(πίνακες 17,18). 

    Επιπλέον,  θα πρέπει να  γίνεται καταχώρηση των στοιχείων  μισθοδοσίας σε νέες προσλήψεις 

οποιουδήποτε προσωπικού αν προκύψουν καθώς και εργαζομένων με απόσπαση, μετακίνηση, 

μετάταξη και να εκδίδονται τα φύλλα διακοπής μισθοδοσίας σε περίπτωση μετακίνησης και 

απόσπασης προσωπικού σε άλλη υπηρεσία. Επιπρόσθετα, να δίνονται απαντήσεις σε 

εισερχόμενα πρωτόκολλα π.χ  στοιχεία που πρέπει να δοθούν στην Υ.ΠΕ,  βεβαιώσεις κρατήσεων 

και αποδοχών εργαζομένων κ.τ.λ. εντός των χρονικών περιορισμών που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις. 

    Όσον αφορά το ΔΑΥΚ (Δελτίο Υπηρεσιακής και Ατομικής Κατάστασης Δημοσίων 

Υπαλλήλων) θα πρέπει να γίνεται προετοιμασία, επεξεργασία μισθολογικών στοιχείων από 

ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές και καταχώρηση στην ειδική εφαρμογή. Μηνιαία θα πρέπει να 

ολοκληρώνονται, τουλάχιστον, δύο (2) φάκελοι ΔΑΥΚ σύμφωνα με προτεραιοποίηση της 

προϊσταμένης Οικονομικού τμήματος. 

    Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η πλήρης απασχόληση τουλάχιστον ενός 

στελέχους του αναδόχου στην έδρα του φορέα καθώς και η υποστήριξη από τουλάχιστον ένα 

στέλεχος μέσω τηλε- εργασίας. 

    Ο ανάδοχος δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και να υπογράψει 

σχετική σύμβαση εμπιστευτικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteon-foron/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteon-foron/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/diloseis-parakratoymenon-prokatabliteon-foron/dilosi-apodosis-parakratoymenon-kai


 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

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(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επώνυμο
: 

 

Όνομα και Επώνυμο  
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο  
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

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 μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: 

1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας 

2)  Συμμετέχω στη διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών 
εκτέλεσης των εργασιών του γραφείου μισθοδοσίας της Οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

3)  Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή 
ανάλογες καταστάσεις, 

6)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του 
αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του 
Ν.4412/2016. 

8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.4412/2016 
9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών 
σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10)  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου, 
σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν. 

 
                                                                                                      Ημερομηνία:  
                                                                                           Ο/Η Δηλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφή)          
 
                                                                                                                                                                                    
 



 

 
(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.  
 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. 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 αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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