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      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ    
ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ 

    
  
Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

Ν.4412/16(ΦΕΚ 147/Α) καθώς και την απόφαση ΔΣ 08/12-04-22 Θέμα 2ο,  (ΑΔΑ: 

Ω86ΙΟΡΡ1-ΙΚΠ), προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο για το υποέργο της «Παροχής Υπηρεσιών 

Εσωτερικού Ελέγχου», και για το υποέργο της «Κατάρτισης Σχεδίου Χάρτη 

Παραγωγής πράξεων με Δημοσιονομικές Συνέπειες», να καταθέσουν προσφορές 

για την ανάδειξη αναδόχου. Οι συμμετέχοντες θα καταθέσουν υποχρεωτικά 

προσφορές και για τα δύο παραπάνω υποέργα  επί ποινή αποκλεισμού, εντός της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης για το κάθε ένα, και ο μειοδότης θα αναδειχθεί με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής, επί της συνολικής δαπάνης των υποέργων αυτών. 

  

                                  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αναθέτουσα  αρχή 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(Ε.Κ.Α.) 

Είδος Διαγωνισμού Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Συμφερότερη από οικονομική άποψη τιμή 
(Χαμηλότερη τιμή) επί της συνολικής δαπάνης του 
έργου της «Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού 
Ελέγχου», και της «Κατάρτισης Σχεδίου Χάρτη 
Παραγωγής Πράξεων με Δημοσιονομικές Συνέπειες» 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

3.720,00€ με ΦΠΑ για το υποέργο της ετήσιας 
Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου  και 
 
6.200,00€ με ΦΠΑ για το υποέργο της Κατάρτισης 
Σχεδίου Χάρτη Παραγωγής Πράξεων με 
Δημοσιονομικές Συνέπειες για το ΕΚΑ 
 
  
 
 Διάρκεια σύμβασης 

 
Ένα (1) έτος για το υποέργο της ετήσιας Παροχής 
Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, και 
 
Τέσσερεις (4) μήνες για το υποέργο της  
Κατάρτισης Σχεδίου Χάρτη Παραγωγής Πράξεων με 
Δημοσιονομικές Συνέπειες για το ΕΚΑ 
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CPV   79212000-3 

Κατάθεση προσφορών έως 
Τρίτη, 03-05-2022 ώρα 11:00 πμ, στο πρωτόκολλο 
του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ημερομηνία διενέργειας Τρίτη, 03-05-22  ώρα 12:00 μμ 

Τόπος διενέργειας 
Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου  
Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης 

Ισχύς προσφορών 120 ημερολογιακές ημέρες 

Αποσφράγιση όλων των φακέλων σε μία συνεδρίαση και  
                                   αξιολόγηση σε ένα στάδιο. 

  

 

  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το αντικείμενο του έργου διακρίνεται σε δύο υποέργα με ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά 
υποέργο: 
 

Α/Α Υποέργο Οργανική 
Μονάδα 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ενδεικτική 
Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

Ενδεικτική Αξία  
με ΦΠΑ 24% 

1. Ετήσια Παροχή 

Εσωτερικού Ελέγχου 

ΕΚΑ Υπηρεσία 

(ετήσια 

σύμβαση) 

3.000,00 ευρώ 3.720,00 ευρώ 

2. Κατάρτιση σχεδίου-

εγχειριδίου που θα:  

α) περιγράφει αναλυτικά 

τις διαδικασίες 

παραγωγής ή διενέργειας 

πράξεων με 

δημοσιονομικές συνέπειες  

β) εντοπίζει για τις 

ειδικότερες ενέργειες που 

συνθέτουν τις επιμέρους 

διαδικασίες, ύστερα από 

εμπεριστατωμένη 

εκτίμηση, τους  

δημοσιονομικούς 

κινδύνους 

γ) προβλέπει  δικλίδες 

ασφαλείας προς 

αντιμετώπιση των 

κινδύνων αυτών 

 

ΕΚΑ Υπηρεσία 

(4μηνη 

σύμβαση) 

5.000,00 ευρώ 6.200,00 ευρώ 

 

 

 

 

Σύνολο 

προϋπολογισθείσας 

δαπάνης της 

Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος:  

 

9.920,00 ευρώ 

ΑΔΑ: 9ΖΟΡΟΡΡ1-ΓΗΡ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 3 

 

 
 

 
Υποέργο 1: Υπηρεσία Ετήσιας Παροχής Εσωτερικού Ελέγχου 

 

O Εσωτερικός Ελεγκτής θα αναλάβει τις κάτωθι αρμοδιότητες (άρθρο 10 του Ν.4795/21): 

 σύνταξη και αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων, το οποίο εγκρίνεται από 

τον Αν. Διοικητή και τον Κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου 

 κατάρτιση του Ετήσιου ή Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών, λαμβανομένων υπόψη των 

στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης 

των κινδύνων και των ευκαιριών του νοσοκομείου 

 κατάρτιση, τήρηση και εφαρμογή του προγράμματος Αξιολόγησης και Βελτίωσης Ποιότητας 

της Μονάδας 

 σχεδιασμός και διενέργεια προγραμματισμένων και εκτάκτων ελέγχων επί του συνόλου των 

υπηρεσιών του νοσοκομείου, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των 

διαδικασιών του, των εκτελούμενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του 

συστημάτων, όπως αυτά εντοπίζονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης 

των κινδύνων που απειλούν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις πιθανότητες εκδήλωσης 

του κινδύνου και τις ενδεχόμενες συνέπειές του 

 παροχή συμβουλευτικών έργων επί του συνόλου των υπηρεσιών του νοσοκομείου, των 

λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούμενων 

έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστημάτων με στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς του  

 έλεγχος και παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου του νοσοκομείου και εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων 

 παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 αξιολόγηση της λειτουργίας του νοσοκομείου βάσει των αρχών της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης 

 έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης 

και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, 

καθώς και διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του νοσοκομείου, για 

τον εντοπισμό τυχόν ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, 

σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την 

αποτροπή τους στο μέλλον 

 έλεγχος και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των οικονομικών και μη αναφορών του 

νοσοκομείου 

 αξιολόγηση των διαδικασιών σχεδιασμού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των 

προγραμμάτων του νοσοκομείου 

 έλεγχος της συμμόρφωσης του νοσοκομείου με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς 

και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του 
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 έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων ως προς την αποτελεσματικότητά τους για την 

επίτευξη των στόχων του νοσοκομείου 

 παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαίωση των διορθωτικών η βελτιωτικών ενεργειών 

που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου σε συμμόρφωση με τις 

προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, μέχρι την οριστική υλοποίησή τους 

 κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη 

 γνωστοποίηση αμελλητί στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάμενο, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή 

πειθαρχικής ευθύνης υπαλλήλων και 

 να μεριμνά για την εκπαίδευση και επιμόρφωσή του 

 
Ο εσωτερικός ελεγκτής, οφείλει να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις εξής ελεγκτικές 

εργασίες: 

 

 μηνιαίο έλεγχο λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων του νοσοκομείου και της 

διασύνδεσης αυτών, τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται, όσο και με το πρόγραμμα του 

διπλογραφικού συστήματος 

 μηνιαίο έλεγχο εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής 

λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής 

 μηνιαίο έλεγχο επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (μηνιαία οριστικά 

ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, 

β) Δημόσιου λογιστικού και γ) Αναλυτικής λογιστικής 

 μηνιαίο έλεγχο επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους 

πίνακες του BI-FORMS & της παραγωγικής λειτουργίας του BIFORMS «Σύστημα 

Επιχειρηματικής Ευφυΐας» 

 περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου 

υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, 

εργαστηρίων κ.λ.π. 

 

Κάθε έργο που θα διενεργείται ή θα παρέχεται από τον Εσωτερικό Ελεγκτή θα διαρθρώνεται σε 

στάδια ως εξής: 

1. Διαβεβαιωτικό/ελεγκτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασμός, γ) διενέργεια, δ) σύνταξη προσωρινής 

έκθεσης, στ) παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων. 

2. Συμβουλευτικό: α) ανάθεση, β) σχεδιασμό, γ) διενέργεια,  δ) σύνταξη και υποβολή της 

έκθεσης 

Μετά το στάδιο της οριστικοποίησης της έκθεσης ελέγχου, οι συστάσεις που αναφέρονται στην 

έκθεση και έχουν συμφωνηθεί με τα ελεγχόμενα τμήματα, καθώς και τα σχέδια διορθωτικών 

ενεργειών και δράσεων για την εφαρμογή τους, παρακολουθούνται από τον Εσωτερικό Ελεγκτή. 

Η παρακολούθηση συνίσταται στην επιβεβαίωση της υλοποίησης της αξιολόγησης του 

αντίκτυπου κάθε ενέργειας που συμφωνήθηκε, εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος 

που τέθηκε από τον Εσωτερικό Ελεγκτή. 

Μετά την υλοποίηση όλων των ενεργειών που συμφωνήθηκαν, θα συντάσσεται αναφορά στην 

οποία, εκτός των άλλων, θα περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της 

προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης τυχόν υπολειμματικών, μη ανεκτών για το 

νοσοκομείο κινδύνων.   
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Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να λαμβάνει υπόψη του 

τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το 

Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις καλές 

πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-C.O.S.O) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (Institute of Internal Auditors-I.I.A.). 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδίδει: 

 ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου με παράδοση εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της 
σύμβασης 

 μηνιαία έκθεση προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, καταγράφοντας τα προβλήματα που 
προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - εκκρεμότητες-προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση 
των υφιστάμενων διαδικασιών 

 ετήσια έκθεση αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου με γνώμη (για τις 
εκάστοτε οικονομικές χρήσεις) προς το Δ.Σ. του φορέα, η οποία και θα συνοδεύει τον 
Απολογισμό και τις Οικονομικές Καταστάσεις του φορέα με παράδοση εντός τριών (3) 
μηνών από την λήξη της οικονομικής χρήσης 
 
 

 

Υποέργο 2 - Κατάρτιση σχεδίου ΧΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 
Ο Ανάδοχος  θα αναλάβει την κατάρτιση σχεδίου «ΧΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» που θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες, οι 

υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας και οι κίνδυνοι ανά ελεγκτικό κύκλωμα προς προτυποποίηση 

και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών του φορέα κατόπιν αξιολόγησης – εκτίμησης 

των δημοσιονομικών κινδύνων, και την υποστήριξη στην ανάπτυξη Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας θεσπίζοντας εσωτερικούς κανόνες και πολιτικές για το σύνολο των Υπηρεσιών του 

φορέα (Διοικητική-Οικονομική, Ιατρική και Νοσηλευτική), όπως και αρχές συμπεριφοράς των 

προσώπων που υπόκεινται σε αυτόν, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο η εκπλήρωση του σκοπού του Νοσοκομείου και να διασφαλίζεται η άσκηση των 

δραστηριοτήτων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το εν λόγω σχέδιο-χάρτης θα 

καλύπτει τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της Υπ΄ Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/55081 

«Διαδικασία Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο της ύπαρξης, της λειτουργίας και της 

αποτελεσματικότητας  Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην 

ελεγκτική του δικαιοδοσία» (ΦΕΚ Β΄4938/2020). 

Το σχέδιο χάρτη θα περιγράφει ενδεικτικά και θα περιλαμβάνει:  

 αναφορά στο υφιστάμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

 καταγραφή της ροής/στάδια διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο ανά 

ελεγκτικό κύκλωμα 

 καταγραφή των δημοσιονομικών κινδύνων ανά ελεγκτικό κύκλωμα  

 καταγραφή των δικλείδων ασφαλείας ανά ελεγκτικό κύκλωμα  

 καταγραφή προτεινόμενων – προβλεπόμενων δικλίδων προς αντιμετώπιση – μείωση της 

έκθεσης του φορέα σε δημοσιονομικούς κινδύνους και βελτιστοποίηση της 

λειτουργικότητας του φορέα 
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Στάδιο 1 – Συγκέντρωση και επεξεργασία απαιτούμενου υλικού – Χαρτογράφηση  

 Συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και επισκόπηση των ήδη υπαρχόντων 

πολιτικών, διαδικασιών, συστημάτων και πρακτικών που έχουν εισαχθεί και 

ακολουθούνται στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος αυτού.  

 Ανάλυση των στοιχείων που θα συλλεχθούν με στόχο τον εντοπισμό των σημείων ελέγχου 

που έχουν εισαχθεί στις υφιστάμενες διαδικασίες λειτουργίας του νοσοκομείου.  

 Αξιοποίηση των εκθέσεων των εξωτερικών και εσωτερικών ελεγκτών προκειμένου να 

αξιολογηθεί το περιβάλλον ελέγχου. Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να καλυφθούν πέντε 

συστατικά (περιβάλλον ελέγχου, αξιολόγηση κινδύνων, σημεία ελέγχου-διαδικασίες, 

πληροφόρηση & επικοινωνία, παρακολούθηση) ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

Ειδικότερα: 

 Α) Περιβάλλον ελέγχου 

 Πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τα αρμόδια στελέχη του νοσοκομείου με σκοπό την 

αξιολόγηση του περιβάλλοντος ελέγχου του. Θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα 

ερωτηματολόγια, checklists και αναλυτικά προγράμματα ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για το 

σκοπό αυτό έχοντας σαν στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μη αναγνώρισης σχετικών 

κινδύνων ή δικλείδων ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα στο στάδιο αυτό θα πρέπει να εξεταστεί/ούν: 

 Αν το γενικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης είναι σύννομο και εξασφαλίζεται η έγκαιρη και 

ακριβή γνωστοποίηση όλων των σημαντικών θεμάτων που αφορούν το νοσοκομείο. 

 Οι  διαδικασίες, πολιτικές, κανονισμοί ως προς την συμφωνία τους με τις βέλτιστες 

πρακτικές. 

 Τα οργανογράμματα και οι γραμμές επικοινωνίας. 

 Τα όρια ευθύνης και δικαιοδοσίας των διαφόρων βαθμίδων διοίκησης.  

 η επάρκεια του συστήματος παραγωγής των απαραίτητων στοιχείων και η συμμόρφωση με 

το θεσμικό πλαίσιο και την διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού στα πλαίσια 

της στρατηγικής του νοσοκομείου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση 

αποκλίσεων. 

 
Β) Διαδικασία Αναγνώρισης Κινδύνων 
 
Σε αυτό το στάδιο θα διενεργηθούν συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη του νοσοκομείου για την 

συγκέντρωση των απόψεων τους σχετικά με: 

 τους βασικούς στόχους του νοσοκομείου 

 τους σημαντικότερους κινδύνους που χαρακτηρίζουν τους στόχους αυτούς  

 την στρατηγική διαχείρισης των κινδύνων  

 τη γενικότερη κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων του νοσοκομείου  

Στο στάδιο αυτό πρέπει να καταγραφούν λεπτομερώς: 

 ο ρόλος της Διοίκησης στα πλαίσια της διαχείρισης των κινδύνων  

 οι μηχανισμοί προσδιορισμού, ανάλυσης, ελέγχου και διαχείρισης κάθε μορφής κινδύνου 

που ενέχει η λειτουργία του νοσοκομείου 

 
Γ) Αξιολόγηση Ελεγκτικών Μηχανισμών και Δικλείδων Ασφαλείας του συνόλου των 

εργασιών – διαδικασιών που εφαρμόζονται σήμερα στο νοσοκομείο. 

Στο στάδιο αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των ελεγκτικών μηχανισμών και των 

δικλείδων ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Για όλες τις υπηρεσίες που θα 
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καλυφθούν, θα πρέπει να εξεταστούν οι πρόσφατα αναπτυγμένες πολιτικές και διαδικασίες που 

έχουν υιοθετηθεί για την κάλυψη των σχετικών με κάθε μονάδα κινδύνων.  

Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος θα ενημερωθεί από κάθε υπηρεσία για τις εφαρμοζόμενες 

πολιτικές και διαδικασίες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο 

συνεντεύξεις με όλα τα αρμόδια στελέχη κάθε υπηρεσίας έτσι ώστε να κατανοηθούν πλήρως τα 

σημεία ελέγχου που έχουν εισαχθεί για κάθε διεύθυνση.  

Στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν έλεγχοι επιβεβαίωσης (walk through tests) ώστε να 

επιβεβαιωθεί ότι το σύστημα λειτουργεί όπως έχει περιγραφεί και εμφανίζεται στις σχετικές 

διαδικασίες. 

 

Στάδιο 2 – Καταγραφή διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο, ανάλυση 

των δημοσιονομικών κινδύνων και δικλείδων ασφαλείας ανά διαδικασία. 

 Εκπόνηση προσχεδίου (draft έκδοσης) των διαδικασιών, των δημοσιονομικών κινδύνων ανά 

διαδικασία και των δικλείδων ασφαλείας ανά διαδικασία.  

 Αξιολόγηση των Δημοσιονομικών κινδύνων βάσει των υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας. 

 Αποστολή στα αρμόδια στελέχη των αντίστοιχων διευθύνσεων. Παροχή επεξηγηματικών 

πληροφοριών και καταγραφή των σχολίων τους και ενδεχόμενων προτάσεων από την 

πλευρά τους.  

 Καταγραφή τυχόν τροποποιήσεων στα προσχέδια των διαδικασιών που θα προκύψουν από 

το προηγούμενο βήμα.  

 Εκπόνηση προτάσεων εισαγωγής δικλείδων ασφαλείας ανά διαδικασία που εμπεριέχει 

δημοσιονομικό κίνδυνο.  

 Αποστολή στα αρμόδια στελέχη των αντίστοιχων διευθύνσεων. 

 Παροχή επεξηγηματικών πληροφοριών και καταγραφή των σχολίων τους και ενδεχόμενων 

προτάσεων από την πλευρά τους.  

 Εκπόνηση τελικού προσχεδίου και αποστολή τους στη Διοίκηση για έγκριση.  

 Καταγραφή τυχόν τροποποιήσεων στα τελικά προσχέδια των διαδικασιών που θα 

προκύψουν από το προηγούμενο βήμα.  

 Οριστικοποίηση και έγκριση από τη Διοίκηση. 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 

 

Παράδοση τελικού σχεδίου «ΧΑΡΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ» με παράδοση εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου : 

Η ανάθεση εκτέλεσης των υπηρεσιών μπορεί να γίνει σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, τα οποία 

κατέχουν τα κάτωθι κριτήρια επιλογής τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά 

έγγραφα: 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 διαχείρισης 

ποιότητας. 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σωρευτικά σε τουλάχιστον πέντε 

(5) έργα Εσωτερικού Ελέγχου ή/και Διαχείρισης Κινδύνων σε φορείς Δημοσίου (εκ των 

οποίων τουλάχιστον τα 3 να είναι σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας) την τελευταία τριετία, που 

θα αποδεικνύεται με σχετικές βεβαιώσεις των φορέων με τους οποίους συνεργάστηκε ο 

υποψήφιος. 
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 Να μην έχει ο υποψήφιος ή η εταιρεία σχέση μετοχική, έμμισθη ή αφανή με επιχειρήσεις 

λογιστικής ή πληροφορικής υποστήριξης, Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες να 

συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το νοσοκομείο, κάτι που θα αποδεικνύεται από 

σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο υποψήφιος. 

 
Η Ομάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη που 

έχουν εμπλακεί σε έργα Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Κινδύνων σε Δημόσιες Μονάδες 

Υγείας και τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 

 

 Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή με τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 

1. Πτυχίο Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής (ΑΕΙ-ΤΕΙ) από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 

ημεδαπής ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο 

σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ελεγκτική ή οικονομική κατεύθυνση από 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 

με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

3. Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

4. Να είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής. 

5. Να κατέχει άδεια Λογιστή Α΄ Τάξης 

6. Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε 

Δημόσιες Μονάδες Υγείας άνω των 5 ετών. 

7. Να κατέχει πιστοποιητικό γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

(Word, excel, internet, power point) και τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης της αγγλικής 

γλώσσας, πιστοποιούμενη από αναγνωρισμένο οργανισμό. 

8. Να γνωρίζει και να έχει τη δυνατότητα χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων του 

Δημοσίου Λογιστικού, του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Αποθηκών, της Μισθοδοσίας, 

του ΠΔ 146/03 και της Νομοθεσίας περί Προμηθειών των Μονάδων Υγείας.  

 

 Πιστοποιημένο Διαχειριστή Κινδύνων με επιπλέον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

1.    Να κατέχει Πιστοποίηση διαχειριστή Κινδύνων (πιστοποίηση Certification in Risk 

Management Assurance - CRMA) από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 

2.    Να έχει αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή εμπειρία ως risk officer (Διαχειριστής Κινδύνων). 

3.    Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου ή/και 

Διαχείρισης κινδύνων σε Δημόσιες Μονάδες Υγείας άνω των 5 ετών. 

4.    Να διαθέτει καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) 

και Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου. 

 
Ο εσωτερικός ελεγκτής (Επικεφαλής του Έργου) θα είναι μέλος της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου 

του Νοσοκομείου.  

Ένα μέλος της Ομάδας Έργου οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με φυσική του παρουσία 

στο Νοσοκομείο κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας, δύο 

(2) ημέρες τον μήνα. 

 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει, επί ποινή αποκλεισμού, προσφορά 

για το σύνολο των υπηρεσιών όπως περιγράφηκαν στα δύο (2) υποέργα, εντός της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης για το κάθε ένα, και ο μειοδότης θα αναδειχθεί με κριτήριο 

ΑΔΑ: 9ΖΟΡΟΡΡ1-ΓΗΡ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 9 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, επί 

της συνολικής δαπάνης των υποέργων αυτών. 

 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :  

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 

συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 

άρθρο 25,του Ν4412/16.  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του 4412/16, όπως τροποποιήθηκε από τον 4782/21 ισχύουν τα εξής:  

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι 

προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) η λέξη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής,  

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης,  

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής),  

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

 

    3Α.    «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

Στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαμβάνονται:  

α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, 

όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ως προκαταρκτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις του Ν. 

4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 

και του άρθρου 74, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν 

και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 

(εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο).  

Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν, σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/16:  
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i) Οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).  

ii) ii) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). Σύμφωνα με 

το άρθρο 79Α το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 του Ν.4497/17,  

η υποβολή του ΤΕΥΔ, δύναται να υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.  

Οι ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή όλα 

τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 

79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, όσο και κατά την εκτέλεση αυτής.  

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή(έχουν ορισθεί τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρώσει ο 

ενδιαφερόμενος) στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.kathosp.gr), στη διαδρομή : 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ► ΝΕΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, καθώς και στον ιστότοπο της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (www.eaadhsy.gr) στο πεδίο «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

με οδηγίες συμπλήρωσής του».  

β) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, στην 

οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα να δηλώνει την αποδοχή, πλήρως και 

ανεπιφύλακτα, των όρων και προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με το 

συνημμένο υπόδειγμα.  

3Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

3Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

που επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση (ως συνημμένο Υπόδειγμα).  

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η 

προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι 

προσφορές, με την αυτή ακριβώς τιμή. Σε περίπτωση ισοτιμίας ο ανάδοχος θα επιλέγεται με 

κλήρωση από το αρμόδιο όργανο παρουσία των οικονομικών φορέων.  

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ   

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι:  

για ένα (1) έτος για το υποέργο της Παροχής Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου, και 
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τέσσερεις (4) μήνες για το υποέργο της Κατάρτισης Σχεδίου Χάρτη Παραγωγής Πράξεων με 

Δημοσιονομικές Συνέπειες για το ΕΚΑ.  

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης αζημίως, στην 

περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση από ανώτερο κρατικό φορέα ή άλλη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή της αξίας της σύμβασης πραγματοποιείται με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας που αναλογεί στην τμηματική παράδοση.   

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται βάσει του Ν.4412/16 άρθρο 200. 

8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

α) Ψυχική υγεία 2%, φόρος προμηθευτών 8%, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων  

    0,07% (τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) και  

β) κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, που θα επιβληθεί διά Νόμου ή Αποφάσεως του Υπ. Οικ.  

Αν γίνουν αλλαγές, εφαρμόζονται οι κρατήσεις της ημερομηνίας έκδοσης του εντάλματος. 

 

9. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ  

Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείμενη Νομοθεσία  

(Ν. 4412/16, Ν. 4497/17 άρθρο 107, και Ν. 4605/19, άρθρο 43, Ν. 4782/2021). 

 
Συνημμένα: 
 
1) Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί αποδοχής των όρων και προδιαγραφών 
2)   Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  
3) ΤΕΥΔ 
 
 
 
  
Ακριβές Αντίγραφο                                                                 Ο Αναπληρωτής Διοικητής                                     

 
              

 
                                                                                                        Νίκος Ψαρρός       
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  Υπόδειγμα 1,  
  Αποδοχή των όρων και προδιαγραφών της πρόσκλησης εκδήλωσης  
  ενδιαφέροντος 

 

                                                               ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

                                                          (Άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 

 

Προς: ΕΚΑ, για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ   ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ 

  

Ο/Η (όνομα)           :  

Επώνυμο             :  

Όνομα & επώνυμο πατέρα :  

Όνομα & επώνυμο μητέρας :  

Ημερομηνία γέννησης  :  

Τόπος γέννησης            :  

Τόπος κατοικίας            :  

Αριθμός δελτίου ταυτότητας :  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

β. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

γ. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης μου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
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Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του Διαγωνισμού.  

δ. Συμμετέχω με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

 

 
 
 
(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
 
 
Υπόδειγμα 2. Οικονομικής Προσφοράς 
   
  

Προς: ΕΚΑ, για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ 

 

    
  

α/α 

 

Παροχής Υπηρεσιών 
Εσωτερικού Ελέγχου, και 
Κατάρτισης Σχεδίου 
Χάρτη Παραγωγής 
Πράξεων με Δημοσιο-
νομικές Συνέπειες για το 
ΕΚΑ 
 
 

 
Τιμή 
μονάδος   
προ ΦΠΑ 
 

 
 
Σύνολο προ 
ΦΠΑ 
(αριθμητικώς) 
 
 

Σύνολο προ ΦΠΑ 
(ολογράφως) 

1.  

Υποέργο 1. Παροχής 
Υπηρεσιών Εσωτερικού 
Ελέγχου 

 

   

 2. 

Υποέργο 2. Κατάρτισης 
Σχεδίου Χάρτη 
Παραγωγής Πράξεων με 
Δημοσιονομικές Συνέπειες 
για το ΕΚΑ 

 

  

 
Συνολικό Τίμημα 
των δύο υποέργων 
προ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς) 
 

 
Συνολικό Τίμημα των 
δύο υποέργων προ 
ΦΠΑ 

(ολογράφως) 

 
 
 

 

 
ΦΠΑ 

 
 

 

 
Σύνολο Πίστωσης  

με ΦΠΑ 
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(Ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα εταιρείας) 
 
 
 
Υπόδειγμα 3 
 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

                                                                

                              ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα  

- Ονομασία:  ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 50028_02] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:  Σπ. Θεολόγου 1 & Λεωφ. Φυλής 8ης 

Στάση Ίλιον ΤΚ 13122 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικηφόρος Γιώργος 

- Τηλέφωνο: 2132015353 

- Ηλ. ταχυδρομείο:  ekaprom1@eka-hosp.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kat-hosp.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV: 79212000-3 ) - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

1- Η σύμβαση αναφέρεται σε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ    ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΑΡΤΗ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ» 

 - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή:  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

http://www.kat-hosp.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 

αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρησηi; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

ΑΔΑ: 9ΖΟΡΟΡΡ1-ΓΗΡ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 16 

                                                                                                                                                                              

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 

περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοi: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 
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Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλουςi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 

εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία    

 

 

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 
 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 

και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[ ]Ναι [ ]Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  
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Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

 

 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το 

ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΖΟΡΟΡΡ1-ΓΗΡ





ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 20 

                                                                                                                                                                              

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηi· 

2. δωροδοκίαi,i· 

3. απάτηi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςi· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνi. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα 

ή οποιουδήποτε προσώπουi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 

που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]i 
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Εάν ναι, αναφέρετεi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 

απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 

σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 

λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]i 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
i
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανi: 

[……] 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςi, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
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πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 

απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;i 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): i 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 

ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουi; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: […….............] 
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Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 

να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής 

νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη  

συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις 

περιστάσειςi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 
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πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνi, 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαi 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά 

ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 

Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασήςi; 

του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική 

επάρκεια 

Απάντηση: 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 

σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 

ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη 

την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςi, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 

τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγρα

φή 

ποσά ημερομ

ηνίες 

παραλήπ

τες 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςi το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 

προϊόντων, επαληθευόμενη με 

παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή 

σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 

διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 

το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάνi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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