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ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

Ταχ. Δ/νση    : Αν. Τσόχα 36, 115 21, ΑΘΗΝΑ   
Ιστοσελίδα : www.iep.edu.gr 
Πληροφορίες : Ε.Μ. Καπνιάρη 
Τηλέφωνο : 213 1335156 
Φαξ : 213 1335102 
e-mail : emkapniari@iep.edu.gr 

 
Αθήνα, 29.05.2019  
Αρ. Πρωτ.: 4846 
 
 
 
 
 
 

 
Θέμα:  Πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Παροχή υπηρεσιών της 

διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018»  

 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχοντας υπόψη:  

1. Τον ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Την υπ΄ αρ. 205093/Γ4/27.11.2018 (ΦΕΚ 713/τ. ΥΟΔΔ./03.12.2018) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λήξη και ανανέωση της θητείας του Προέδρου και μελών του Δ.Σ. 

και ορισμός νέων μελών Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής». 

3. Toν ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.  Την υπ’ αρ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10.12.2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής 

Λειτουργίας» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 

4547/2018. 

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4687/24.05.2019 (ΑΔΑ: 61ΙΤΟΞΛΔ-ΤΑΝ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης 

πρόσκλησης υποβολής ενδιαφέροντος για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού 

ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 

2018».  

6. Τη με αρ. πρωτ. 4790/28.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΕΣΡΟΞΛΔ-9Σ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την 

κάλυψη δαπανών για υπηρεσίες διενέργειας τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Σας προσκαλεί 

να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), οικονομικής χρήσης 2018. Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει 

να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση σε σφραγισμένο φάκελο στη 
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Γραμματεία του ΙΕΠ, Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα  έως και την 10.06.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.  

Οι Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι 

αυτές περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη του/της 

ενδιαφερόμενου/-ης. 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα 

αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία, δε θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον/στην 

ενδιαφερόμενο/-η. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους/τις ίδιους/-ες τους/τις 

διαγωνιζόμενους/-ες ή τους/τις νόμιμους/-ες εκπροσώπους τους. 

 

Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλλουν και ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον 

πίνακα αποδεκτών της παρούσας, με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο που 

τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. (άρθρο 14 του Ν. 4449/2017).  

 

1. Φυσικό Αντικείμενο 

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών, οι οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Ν.Π.Ι.Δ., οικονομικής χρήσης 

2018, σύμφωνα με τις παρ. 1,2,3,4 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β’).   

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης σύμφωνα με τον Ισολογισμό του έτους 2018 ανήλθε σε 

1.312.946,62€ ενώ το σύνολο του ενεργητικού 2.365.085,15€. Τέλος το πλήθος των χρηματικών 

ενταλμάτων του ΙΕΠ ανέρχεται στα 1.036.  Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο ίδρυσης του ΙΕΠ, το ΙΕΠ δεν 

υποχρεούταν να καταρτίζει (και δεν κατάρτισε) ισολογισμούς από την ημερομηνία ίδρυσής του 

(ν.3966/2011 όπως τροποποιήθηκε με τους ν. 4093/2012, 4186/2013 και 4547/2018, 

http://iep.edu.gr/el/dioikisi/ti-einai-to-iep/nomoi). Σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου 4547/2018, το ΙΕΠ 

κατάρτισε ισολογισμό για τη χρήση 2018 λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

“ 

1. Κατά παρέκκλιση των κείμενων, γενικών και ειδικών, διατάξεων, τα χρηματικά αδιάθετα υπόλοιπα 

τραπεζικών λογαριασμών, που έχουν προέλθει από μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών των φορέων που 

έχουν καταργηθεί, σύμφωνα με το ν. 3966/2011, μπορούν να εγγράφονται στα έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα του φορέα στη χρήση 2018 και ομοίως για τα ταμειακά διαθέσιμα. Τόκοι των τραπεζικών 

λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί από την έναρξη του φορέα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

εγγράφονται στα έσοδα κεφαλαίων του Φορέα στη χρήση 2018. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λοιπές 

διαφορές που προέρχονται από τους ανωτέρω φορείς, μεταφέρονται στα βιβλία του Ι.Ε.Π. 

2. Πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ι.Ε.Π. που έχουν προέλθει από τους φορείς που έχουν καταργηθεί, 

σύμφωνα με το ν. 3966/2011 θεωρούνται εκείνα τα οποία έχουν βεβαιωθεί και καταγραφεί στη φυσική 
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απογραφή που είχε διενεργήσει το Ι.Ε.Π. το 2014 και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Τα ανωτέρω 

πάγια αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία του Ι.Ε.Π. με αξία ενός (1) λεπτού του ευρώ έκαστο.  

3. Η αποτύπωση της αξίας των παγίων του ενεργητικού και των ταμειακών υπολοίπων που προέρχονται  

από τους φορείς που έχουν καταργηθεί, σύμφωνα με το ν. 3966/2011, πραγματοποιείται στη χρήση 2018. 

Για τις προηγούμενες χρήσεις το Ι.Ε.Π. δεν υποχρεούται σε λογιστική απεικόνιση των στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού που προέρχονται από τους ανωτέρω φορείς. 

“ 

 

Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά. 

 

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Στο πλαίσιο του έργου ο/η Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την έκθεση οικονομικού ελέγχου της 

διαχειριστικής χρήσης του 2018. Η έκθεση οικονομικού ελέγχου θα πρέπει να έχει υποβληθεί έως τις 

15.10.2019. 

Τα παραδοτέα θα βεβαιώνονται ως προς την καλή τους εκτέλεση από τον Προϊστάμενο της Υπ/νσης 

Οικονομικής Υπηρεσίας, βάσει της οποίας θα γίνεται το Πρακτικό Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 

προς έγκριση από το Δ.Σ. του ΙΕΠ.  

Το έργο του/της Αναδόχου ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή του, με έκδοση σχετικής απόφασης 

του Δ.Σ. του ΙΕΠ, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής του ΙΕΠ. 

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται έως τις 31.10.2019 από την υπογραφή της σύμβασης και ανάρτησής της στο 

ΚΗΜΔΗΣ, συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής παραλαβής του έργου. (Χρονική διάρκεια υλοποίησης 

του έργου του αναδόχου έως 15.10.2019 – έως 31.10.2019 μέχρι την οριστική παραλαβή).  

 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

4.1 Τίμημα 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€)  άνευ ΦΠΑ 

ήτοι εννέα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ευρώ (9.920,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του/της Αναδόχου, οι αμοιβές των 

συνεργατών/-άτιδων του/της Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας 

χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων 

των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 
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Η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΙΕΠ για το 2019. 

 

4.2 Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του έργου θα γίνει εφάπαξ με την προϋπόθεση της υποβολής και παραλαβής των παραδοτέων 

από την αρμόδια Επιτροπή και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του/της Αναδόχου. 

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από 

την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Τραπεζικά τέλη ή 

άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και 

οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της 

σύμβασης (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

 

5. Φάκελος προσφοράς 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, έξω 

από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

 

«Στοιχεία προσφέροντος: πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 

τηλεομοιοτυπίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

«Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018» 

Για το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων  

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 10.06.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

 

Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

 

Α. Συμπληρωμένη την Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, για την οποία δεν απαιτείται θεώρηση 

γνησίου υπογραφής του Παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης.  

Σημ: Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου και 

δεσμεύει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου. 
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Β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από 

τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 

χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου.  

 

Γ. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους 

οποίους καταβάλει εισφορές, ότι δεν έχει οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) σε ισχύ έως και την 

ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

 

Δ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ έως και την ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

 

Ε.  Οικονομική Προσφορά: Η οικονομική προσφορά του/της υποψήφιου/-ας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, επί ποινή αποκλεισμού:  

Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς  

Εργασία 
Συνολικό 

Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ 24% (€) 
Συνολικό Κόστος με 

ΦΠΑ (€) 

Παροχή υπηρεσιών της διενέργειας του τακτικού ελέγχου 
των οικονομικών καταστάσεων του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οικονομικής χρήσης 2018 

   

 

Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου 

χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Επίσης 

συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία. Η συνολική οικονομική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

6.  Αξιολόγηση προσφοράς 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομικής Απόψεως 

Προσφορά βάσει τιμής, εκ των διαγωνιζόμενων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν τους 

όρους του παρόντος διαγωνισμού με την επιφύλαξη των κατωτέρων όρων στο παρόν άρθρο. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Αν. Τσόχα 36, 115 21, Αθήνα από την 

Επιτροπή, η οποία ορίστηκε και η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα 

πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα ενημερωθούν για το 

άνοιγμα των προσφορών προκειμένου να παρευρεθούν.  
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Όσοι από τους υποψηφίους αναδόχους δεν καλύπτουν τα προαπαιτούμενα της Πρόσκλησης θα 

απορρίπτονται. Αντίστοιχα, για εκείνους τους υποψηφίους που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της 

Πρόσκλησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα κατατάξει τις προσφορές με φθίνουσα σειρά της συνολικής τιμής 

της οικονομικής προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Με βάση την τελική κατάταξη των 

προσφορών, ως Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη συνολική τιμή οικονομικής 

προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα διενεργηθεί κλήρωση στην οποία θα προσκληθούν να παρίστανται οι 

ισοβαθμούντες υποψήφιοι ανάδοχοι (παρ. 1 του άρθρου 90 Ν. 4412/16). Το σχετικό πρακτικό της 

επιτροπής του διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει, 

εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

 

7. Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) http://www.iep.edu.gr  Έργα Προκηρύξεις  Διαγωνισμοί και εκεί θα αναρτώνται όλα τα 

σχετικά με την παρούσα πρόσκληση (διευκρινίσεις, αποφάσεις έγκρισης πρακτικού/ων από το ΔΣ του ΙΕΠ). 

 

8. Παροχή διευκρινίσεων 

Εφόσον έχουν ζητηθεί έως και έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, οι 

αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους/τις προσφέροντες/-ουσες συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τον διαγωνισμό το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχει ορισθεί για 

την παραλαβή των προσφορών. 

Για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους όρους διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 213 133 5158 (κ. Κωνσταντίνα Σαββαοπούλου, κ. 

Νικόλαος Νταούλας) και επί των τεχνικών προδιαγραφών στο τηλέφωνο 213 133 5151(κ. Ιωάννη 

Μπαθιανάκη). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ 
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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): Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

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 
(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 ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
………………………………………………….. για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 
4846/29.05.2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς,  
1. Δεν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
2. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις με βάση το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
3. Δεν έχω διαπράξει αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, μέχρι και την ημέρα υποβολής 
προσφοράς.  

4. Είμαι εγγεγραμμένος στο Δημόσιο Μητρώο που τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε. (άρθρο 14 του Ν. 4449/2017). 
5. Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις 

πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση.  
6. Παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση/ματαίωση του διαγωνισμού 
7. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων.  

………………………………………………………………………………………………………………………………… (4) 

 
Ημερομηνία:      ../../20... 

 
Ο – Η Δηλών 

 
 

(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.   
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