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ΠΡΟΣ: 
1. ΙΝΙΤΙΑ Α.Ε.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
e-mail : astra@euroaxes.gr, 
Υ/ο: κ. Αρχοντούλα Στρατηγέα

2. TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES IKE
e-mail: info@tbx.gr,
 Υ/ο κ. Αλέξανδρου Θεοδωράκου
 

3. ΣΜΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 
email: info@smrc.gr

      Υ/ο κου Αλέξανδρου Καλόμοιρου
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την σύμβαση γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΓΔΙΧ στο πλαίσιο της υλοποίησης των  
έργων του Ταμείου ανάκαμψης: Α) Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την 
αναδιάρθρωση του χρέους και 2η ευκαιρία, (Κωδ. Δράσης 16580) και Β) Ενίσχυση της ικανότητας 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την αντιμετώπιση προκλήσεων και την χρηματοδότηση 
της πραγματικής οικονομίας (Κωδ. Δράσης 16957)»

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.

2. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 

129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»

3. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
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συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 

που αφορά στη σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α’) «Άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 

άλλες διατάξεις» και ισχύει.

4. Το άρθρο 36 του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (133 Α΄).

5. Την υπ’ αρ. 27984 ΕΞ 2022 (2.3.2022(ΦΕΚ 149/Τευχος Υ.Ο.Δ.Δ.) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τον διορισμό, από την 1η.3.2022, της 

Μαρίας-Ελένης Αθανασοπούλου του Αντωνίου, στη θέση Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών  

6. Το από 31/3/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Διοικητικού – 

Οικονομικού, σχετικά με την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών για τη σύνταξη των τεχνικών 

δελτίων και σχεδίων προκηρύξεων για τους αρχικούς διαγωνισμούς των εγκεκριμένων έργων 

του Ταμείου Ανάκαμψης (αρ. εγκρίσεων 16580 και 16597).  

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 82377/14-6-2022 έγγραφο του Τμήματος Στρατηγικής & Συντονισμού της 

Δ/νσης Σχεδιασμού & Υποστήριξης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.  στο οποίο προδιαγράφονται οι ζητούμενες 

υπηρεσίες.

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 51311/14-4-2022  Αίτημα  έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

(Δέσμευση Πίστωσης) ύψους 24.800,00€ για το οικονομικό έτος 2022 (ΑΔΑΜ 

22REQ010399993). 

9. Την υπ’ αριθ. 55933/23-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΗΚΗ-ΖΛΤ & ΑΔΑΜ: 22REQ010475600) απόφαση 

έγκρισης δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού εξόδων έτους 2022 του Ειδικού Φορέα 

1023.610.0000000, ύψους 24.800,00€, στον ΑΛΕ 2420989001  η οποία καταχωρήθηκε με α/α 

37137  στο βιβλίο εγκρίσεων και πληρωμών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

Το γεγονός ότι η παρούσα κρίνεται αναγκαία καθώς θα υποστηρίξει την ΕΓΔΙΧ στο πλαίσιο της 

υλοποίησης των  έργων του Ταμείου ανάκαμψης: Α)Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου 

αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και 2η ευκαιρία, (Κωδ. Δράσης 16580) και 

Β) Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την αντιμετώπιση 

προκλήσεων και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας (Κωδ. Δράσης 16957)». 





Προσκαλεί τις παρακάτω εταιρίες:

1. ΙΝΙΤΙΑ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΙΜΩΛΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ 998937944, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
astra@euroaxes.gr, τηλ. 210-8210335
Υ/ο: κ. Αρχοντούλα Στρατηγέα

2. TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES IKE
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 33, 10672 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800728365
Δ.Ο.Υ.: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: info@tbx.gr, τηλ: 210 3647010
Υ/ο κ. Αλέξανδρου Θεοδωράκου
 

3. ΣΜΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 
Δ.Τ. “SMR CONSULTANTS"
ΑΦΜ: 099856073 ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Λ. Συγγρού 36-38, ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210-7256267 email: info@smrc.gr

      Υ/ο κου Αλέξανδρου Καλόμοιρου

όπως υποβάλουν προσφορά για τις κάτωθι υπηρεσίες για την σύμβαση γενικών υπηρεσιών με 

τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΓΔΙΧ στο πλαίσιο της 

υλοποίησης των  έργων του Ταμείου ανάκαμψης: Α) Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου 

αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και 2η ευκαιρία, (Κωδ. Δράσης 16580) και Β) 

Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την αντιμετώπιση προκλήσεων 

και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας (Κωδ. Δράσης 16957)» (CPV: 79400000-8 

«Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης») σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι: ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω ανάθεση  ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων 

χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.000€ άνευ Φ.Π.Α, ήτοι 24.800,00€ 

με Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2420989001 προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 
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1023.610.0000000 (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) για το οικονομικό έτος 2022 

βάσει της σχετικής απόφασης δέσμευσης (ΑΔΑ: ΨΦΗΚΗ-ΖΛΤ & ΑΔΑΜ: 22REQ010475600, 

Α.Π.55933/23-4-2022). (Συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα που αφορούν συσκέψεις και ταξίδια 

του Συμβούλου ή συμμετοχή σε συσκέψεις σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης).

Υποβολή προσφορών

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή αρχείου μέσω e-

mail)  στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithies@keyd.gov.gr, το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου  

2022, ημέρα Παρασκευή. Επισημαίνεται ότι ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη 

αποστολή της προσφοράς έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία.  Προσφορές που 

κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη 

κατά την αξιολόγηση.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνονται :

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 σύμφωνα με το συνημμένο 

Υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ) νομίμως 

υπογεγραμμένο.

2. Οικονομική Προσφορά: Η προσφορά των συμμετεχόντων θα περιλαμβάνει όλες τις 

υποχρεώσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης συμπληρωμένη 

σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς ή αντιπροσφοράς. 

Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, ο προσφέρων υποχρεούται να το αναφέρει στην 

προσφορά του προκειμένου να ληφθούν υπόψη.  

Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων όλων των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του αντικειμένου της 

παρούσας πρόσκλησης επί ποινή αποκλεισμού.

Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα 

πρόσκληση στο πλαίσιο της υλοποίησης των  έργων του Ταμείου ανάκαμψης αφενός είναι 

δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα 

αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 
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πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η εν λόγω σύμβαση παροχής υπηρεσιών  θα 

επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης, και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όλων των δικαιολογητικών τα οποία βάσει της ισχύουσας 

νομοθεσίας αποδεικνύουν την μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των ζητούμενων 

κριτηρίων επιλογής. 

Αναλυτικότερα: 

 Ως προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, ο προμηθευτής θα κληθεί να προσκομίσει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:

1) Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως ποινικό μητρώο, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της 

εταιρείας (σε περίπτωση Α.Ε.). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE  ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 

αφορά στους διαχειριστές. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους.

2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος  οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές σας 

υποχρεώσεις (ήτοι ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα). Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα 

πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος  οικονομικός φορέας δεν τελεί σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: υπό πτώχευση ή 





έχετε υπαχθεί σε  διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελείτε υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή  από το δικαστήριο ή έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις  επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή ότι βρίσκεστε σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα  από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα  πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους.

4) Όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και 

εκπροσώπησής  του υποψήφιου οικονομικού φορέα. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τα 

αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή  τους ενώ τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της 

νόμιμης σύστασης έως τρεις (3) μήνες από  την υποβολής τους.

5) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). Η υπεύθυνη δήλωση θα 

πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης μεταγενέστερη της κοινοποίησης της πρόσκλησης της 

Αναθέτουσας Αρχής περί υποβολής δικαιολογητικών. 

Τόπος  & Χρόνος Παροχής Υπηρεσιών: Η παράδοση των ανωτέρω υπηρεσιών θα παρασχεθούν στις 

εγκαταστάσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Θηβών 196-198, Αγ. 

Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος, εντός εξήντα (60)  ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Παραλαβή/Πιστοποίηση των υπηρεσιών: Η παραλαβή/πιστοποίηση των υπηρεσιών 

πραγματοποιείται από την ετήσια επιτροπή παραλαβής που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 

12723/1-2-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ9ΔΗ-ΝΦ7) απόφαση συγκρότησης μόνιμων επιτροπών έτους 2022 της 

Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 

Συμβάσεων Προμηθειών και Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών-ΕΓΔΙΧ) σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα παράδοσης όπως αυστηρώς ορίζεται στο Παράρτημα Ι που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης μετά την αξιολόγηση των παραδοτέων ως προς την ποιότητα 

και επάρκειά τους (βεβαίωση του αρμόδιου Τμήματος Στρατηγικής & Συντονισμού της ΕΓΔΙΧ -

Δ/νση Στρατηγικής & Σχεδιασμού).

• Πληρωμή επί πιστώσει: Η πληρωμή θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα 

του δικαιούχου μετά την έκδοση του τιμολογίου επί πιστώσει και την προσκόμιση εγγράφου - 





βεβαίωσης της τραπέζης στην οποία επιθυμεί να γίνει η πληρωμή με την αναγραφή του ονόματος 

της εταιρείας και του αριθμού ΙΒΑΝ, ή εναλλακτικά με φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του 

βιβλιαρίου της τραπέζης.

 

 

    
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

Πηνελόπη Παγώνη

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
1. Γραφείο Ειδικής Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
3. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΟΙ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

 Έργο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της ΕΓΔΙΧ στο πλαίσιο της 
υλοποίησης των  έργων του Ταμείου ανάκαμψης: Α)Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου 
αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και 2η ευκαιρία, (Κωδ. Δράσης 16580) και 
Β) Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την αντιμετώπιση 
προκλήσεων και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας (Κωδ. Δράσης 16957)».  
Αφορά “Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης” (CPV: 79400000-8).

1. Στόχος της υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης

Τα προς υλοποίηση έργα του Ταμείου Ανάκαμψης από την ΕΓΔΙΧ,  αποτελούν μεταρρυθμίσεις 
του ιδιωτικού χρέους όπως περιγράφονται στον Άξονα 4.4  για την «Ενίσχυση του 
χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών» του Εθνικού Σχεδίου  Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.  και στοχεύουν στην  αποτελεσματική διαχείριση του τρέχοντος 
αποθέματος Ιδιωτικού Χρέους, καθώς και της μελλοντικής συσσώρευσης του.
Πιο συγκεκριμένα για κάθε έργο :

Α. Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους 
και 2η ευκαιρία , (Κωδ. Δράσης 16580)

Η μεταρρύθμιση συνιστά την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την πτώχευση και 
αποπληρωμή οφειλών τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα, δηλαδή την παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας. Το ρυθμιστικό αυτό πλαίσιο και κατ’ επέκταση το παρών έργο κρίθηκε 
απαραίτητο για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας στο θέμα της 
διαχείρισης φερεγγυότητας φυσικών και νομικών προσώπων. 
Στο πλαίσιο του πρόσφατου κανονιστικού πλαισίου σκοπός της μεταρρύθμισης είναι να 
εξυπηρετήσει τους ακόλουθους στόχους:

- Την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης 
με σκοπό την ανάπτυξη/βελτίωση  της ικανότητας εντοπισμού πρώιμων σταδίων 
οικονομικής δυσκολίας και πρόβλεψης της αφερεγγυότητας σε επίπεδο οφειλετών με τη 
μορφή ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που θα λειτουργεί ως μηχανισμός 
πρόληψης επιτρέποντας σε άτομα και επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το ζήτημα προτού 
ξεφύγει από τον έλεγχο, ενώ ταυτόχρονα αποθαρρύνει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές,

- Την αναβάθμιση της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών φυσικών 
και νομικών προσώπων στο πλαίσιο της προώθησης εξωδικαστικών διαδικασιών ρύθμισης,  
μέσω αυτοματοποιημένων  λύσεων και  την ελάφρυνση του φόρτου που επιβαρύνει τα 
δικαστήρια,

- Την διευκόλυνση της παροχής καθοδήγησης σε οφειλέτες σε πρώιμα επίπεδα οικονομικής 
δυσπραγίας, αξιοποιώντας προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και στην 
εξουσιοδότηση των επαγγελματικών ενώσεων να παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης στα 
μέλη τους σε ζητήματα χρέους/φερεγγυότητας





Στο έργο περιλαμβάνονται τα Υποέργα:

1. Αναβάθμιση / Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Υποστήριξη του Μηχανισμού 
Έγκαιρης Προειδοποίησης για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
2. Αναβάθμιση /Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό 
Ρύθμισης Οφειλών για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα 

Β. Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την αντιμετώπιση 
προκλήσεων και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας , (Κωδ. Δράσης 16957) 

Η υλοποίηση της δράσης αποσκοπεί στην επίτευξη διατήρησης του ιδιωτικού χρέους σε 
επίπεδο που να συνάδει με την ορθή κατανομή των πόρων στην οικονομία, στη διαχείριση 
ισορροπημένων επιπέδων χρέους σε μια σταθερή οικονομία και χρηματοπιστωτικό σύστημα 
και στη διασφάλιση δίκαιης και κοινωνικά υπεύθυνης μεταχείρισης των πιστωτών και των 
οφειλετών. 

Η μεταρρύθμιση θα εξυπηρετήσει τους εξής στόχους:

 διευκόλυνση στην παροχή στοιχείων σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των 
οφειλετών, με βάση δεδομένα και πληροφορίες του δημόσιου τομέα.

 εξάλειψη της ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ των διαφόρων φορέων του 
δημόσιου τομέα, καθώς και μεταξύ του δημόσιου τομέα και των τραπεζών και άλλων 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των 
οφειλετών προς το κράτος και τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.

 στην αντιμετώπιση της έλλειψης συγκεντρωτικών πληροφοριών για το ύψος του 
συνολικού ιδιωτικού χρέους

 θα δώσει την δυνατότητα στις αρχές να προχωρήσουν σε σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής 
βάσει δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

 θα επιτρέπει την λήψη καλά ενημερωμένων αποφάσεων χάραξης πολιτικής, καθώς και 
έγκαιρων παρεμβάσεων σε περιόδους ταχείας κλιμάκωσης του ιδιωτικού χρέους, όπως 
αυτή που παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη οικονομική κρίση και τη νέα που 
δημιουργήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού

Στο έργο περιλαμβάνονται  τα Υποέργα :

1. Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 
Αξιολόγησης 

2. Ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους





2.  Αντικείμενο του έργου του Συμβούλου

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για 
την σύνταξη των τεχνικών δελτίων και των τευχών διακήρυξης των μελετών ωρίμανσης και των 
τεχνικών προδιαγραφών των πληροφοριακών συστημάτων των επιμέρους υποέργων που 
αφορούν τα έργα:

1. «Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση 
του χρέους και 2η ευκαιρία» με κωδ. 16580

2. «Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
αντιμετώπιση προκλήσεων και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας» 
κωδ. 16957,

Συγκεκριμένα, στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται η σύνταξη των τεχνικών 
δελτίων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την συμπλήρωση τους από το Εγχειρίδιο 
Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως 
αυτό ισχύει.
Το Τεχνικό Δελτίο αποτυπώνει το σύνολο των στοιχείων και χαρακτηριστικών της δράσης/έργου 
σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), βάσει των οποίων 
διενεργείται η αξιολόγηση αυτού κατά την ένταξή του, καθώς και η παρακολούθηση της 
υλοποίησής του, τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο και την 
επίτευξη των οροσήμων και στόχων. 
Ειδικότερα  περιλαμβάνει :

α) τα Στοιχεία Ταυτότητας του έργου του ΕΣΑΑ, όπως αυτά έχουν οριστεί και συμφωνηθεί με 
την ΕΕ στο πλαίσιο της Χρηματοδοτικής Συμφωνίας του ΤΑ  β) Κατάταξη του Έργου σύμφωνα με 
τα κριτήρια του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  σύμφωνα με  το  εγκεκριμένο 
ΕΣΑΑ, γ) Στοιχεία Εμπλεκόμενων Φορέων, δ)  Φυσικό Αντικείμενο του Έργου κατ΄ αντιστοιχία με 
την περιγραφή του στο εγκεκριμένο ΕΣΑΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης από τον σχεδιασμό 
του ΕΣΑΑ, θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά – τεκμηρίωση των λόγων απόκλισης, ε) 
Ορόσημα/Στόχοι/ Επιχειρησιακές ρυθμίσεις Έργου σύμφωνα με το ΕΣΑΑ, ζ) Ωριμότητα του 
Έργου, η) Χρηματοδοτικό Σχέδιο δηλαδή στοιχεία που αναλύουν το οικονομικό αντικείμενο του 
έργου. Αναφέρεται το ποσό της εθνικής συνεισφοράς που απαιτείται για την υλοποίησή του, 
καθώς και πιθανή συνεισφορά από άλλες πηγές όπως ΕΣΠΑ, Ιδιωτική Συμμετοχή ή Άλλη πηγή, 
θ) Ενδεικτική Ετήσια Κατανομή Προϋπολογισμού, ι) Προβλεπόμενες Συμβάσεις που πρόκειται 
να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου καθώς και οι αποφάσεις υλοποίησης με ίδια μέσα 
(αυτεπιστασίες), κ) Συνέργεια – Συμπληρωματικότητα – Επέκταση όταν το προτεινόμενο έργο 
είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο, καθώς και αν αποτελεί 
επέκταση άλλου έργου, λ) Γεωγραφική Χωροθέτηση του Έργου μ)  Διασφάλιση λειτουργίας 
έργου μετά την ολοκλήρωση του και το οποίο αφορά μόνο τα έργα εκείνα  για την λειτουργία ή 
συντήρηση των οποίων απαιτείται επιπλέον κόστος μετά την ολοκλήρωσή τους, ν) Κατάλογος 
συνημμένων εγγράφων, ο) Υπεύθυνη δήλωση και π) Υπογραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΣΔΕ του Ταμείου Ανάκαμψης και το Εγχειρίδιο Διαδικασιών.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η σύνταξη των τευχών διακήρυξης των απαιτούμενων 
μελετών ωρίμανσης και των τεχνικών προδιαγραφών για την αναβάθμιση/ανάπτυξη των 
πληροφοριακών συστημάτων των υποέργων.   





Τα τεύχη δημοπράτησης θα πρέπει να ακολουθούν τη δομή των τυποποιημένων εγγράφων της 
Ελληνικής Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με το Ν. 4412/ 2016 (Α '147) και θα 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον : 
 Την αναλυτική περιγραφή του πληροφοριακού συστήματος, τις λειτουργικές του 

προδιαγραφές και την υποδομή που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του
 Την καταγραφή των βασικών τεχνικών απαιτήσεων και χαρακτηριστικών του συστήματος
 Την  απαιτούμενη υποδομή ανά οργανική μονάδα, το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και 

την απαραίτητη εκπαίδευση
 Την  μεθοδολογία υλοποίησης προμήθειας του πληροφοριακού συστήματος (παρουσίαση 

των απαιτούμενων βημάτων και της διαδικασίας προμήθειας τους)
 Την  παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειών δημοσιότητας
 Τον  προϋπολογισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος 

και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
 Την  περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για τη δοκιμή του συστήματος
 Αντικείμενο Σύμβασης
 Γενικοί & Ειδικοί Όροι Συμμετοχής
 Διενέργεια Διαδικασίας, Αξιολόγηση Προσφορών
 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης
 Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης
 Υπόδειγμα  οικονομικής  και τεχνικής  προσφοράς 
 Την  σύμβαση με τα παραρτήματά της
 Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του έργου με τα παραρτήματά του
 Την περιγραφή των απαιτούμενων μελετών
 Την  τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου
 Τα εκτιμώμενα κόστη με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης

Ειδικότερα στο υποέργο για την ανάπτυξη του μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους 
στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η καταγραφή των απαραίτητων 
νομοθετικών διατάξεων για την σύσταση του εν λόγω μητρώου.

3. Παραδοτέα έργου

Α. Για το έργο «Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας  για την αναδιάρθρωση 
του χρέους και 2η ευκαιρία» κωδ. 16580 , τα παραδοτέα είναι: 
Παραδοτέο 1: Τεχνικό δελτίο του υποέργου «Αναβάθμιση / Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας για την Υποστήριξη του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης για Φυσικά και 
Νομικά Πρόσωπα»
Παραδοτέο 2: Τεχνικό δελτίο του υποέργου «Αναβάθμιση /Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για Φυσικά και Νομικά 
Πρόσωπα» 
Παραδοτέο 3: Τεύχος διακήρυξης και τεχνικές προδιαγραφές για την Αναβάθμιση / Ανάπτυξη 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Υποστήριξη του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης 
για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα
Παραδοτέο 4: Τεύχος διακήρυξης και τεχνικές προδιαγραφές για την Αναβάθμιση /Ανάπτυξη 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για 
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. 





Β. Για το έργο «Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
αντιμετώπιση προκλήσεων και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας» κωδ.16957, τα 
παραδοτέα είναι:
Παραδοτέο 1: Τεχνικό  δελτίο του υποέργου «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος 
της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» 
Παραδοτέο 2: Τεχνικό δελτίο του υποέργου «Ανάπτυξη μητρώου παρακολούθησης 
του ιδιωτικού χρέους»
Παραδοτέο 3: Επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης για την Ανάπτυξη του 
Πληροφοριακού Συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 και το σχέδιο νόμου για  την ίδρυση της 
Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης όπως έχει διαμορφωθεί.

Παραδοτέο 4: α) Τεύχος διακήρυξης και τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη του 
πληροφοριακού συστήματος του μητρώου παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους. β) 
Καταγραφή των απαραίτητων νομοθετικών διατάξεων για την σύσταση του εν λόγω μητρώου.

4. Παραλαβή

Η παραλαβή/πιστοποίηση των υπηρεσιών πραγματοποιείται  από την αρμόδια ετήσια επιτροπή 

παραλαβής που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 12723/1-2-2022 (ΑΔΑ: ΩΣ9ΔΗ-ΝΦ7) απόφαση 

συγκρότησης μόνιμων επιτροπών έτους 2022 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Συμβάσεων 

Παροχής Υπηρεσιών-ΕΓΔΙΧ) μετά την αξιολόγηση  ως προς την ποιότητα και επάρκειά τους, από 

το αρμόδιο Τμήμα της ΕΓΔΙΧ.

5. Χρόνος & Τόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ανωτέρω υπηρεσιών θα παρασχεθούν στις 

εγκαταστάσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Θηβών 196-198, Αγ. 

Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος, εντός εξήντα (60)  ημερών  από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

 Χρονοδιάγραμμα παράδοσης 

Α. Για τα παραδοτέα του  έργου «Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου αφερεγγυότητας  για 
την αναδιάρθρωση του χρέους και 2η ευκαιρία» κωδ. 16580, ορίζεται ως χρόνος παράδοσης 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 Παραδοτέο 1 :  15 μέρες
 Παραδοτέο 2 :  15 μέρες 
 Παραδοτέο 3 :  45 μέρες
 Παραδοτέο 4 :  45 μέρες

Β. Για τα παραδοτέα του έργου «Ενίσχυση της ικανότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για την αντιμετώπιση προκλήσεων και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας» 
κωδ.16957, ορίζεται ως χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

 Παραδοτέο 1:   30 μέρες 
 Παραδοτέο 2 :  15 μέρες 
 Παραδοτέο 3:   60 μέρες
 Παραδοτέο 4:   45 μέρες





  
           

6. Αμοιβή συμβούλου 
Ο προϋπολογισμός της παρούσας δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των είκοσι τεσσάρων 
χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.000€ άνευ Φ.Π.Α, ήτοι 
24.800,00€ με Φ.Π.Α.)





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΕΝΙΚO ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ    

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της 
ΕΓΔΙΧ στο πλαίσιο της υλοποίησης των  έργων του Ταμείου 
ανάκαμψης: Α) Εφαρμογή του νέου ενιαίου πλαισίου 
αφερεγγυότητας για την αναδιάρθρωση του χρέους και 2η 
ευκαιρία, (Κωδ. Δράσης 16580) και Β) Ενίσχυση της ικανότητας του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την αντιμετώπιση προκλήσεων 
και την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας (Κωδ. Δράσης 
16957)»

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ ΦΠΑ)  
Φ.Π.Α 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ) 

Ημερομηνία   ………/.../2022

Υπογραφή- Σφραγίδα





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗΣ 

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): ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  [ Ε. Γ. Δ. Ι. Χ. ]

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, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, (ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα στις περιπτώσεις νομικού προσώπου ή ως 
φυσικό πρόσωπο για ατομικές επιχειρήσεις) στα πλαίσια της υπ’ αριθ...................................... Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών της ΕΓΔΙΧ, δηλώνω ότι:
1. Τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, έτσι όπως έχουν θεσπιστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του 
επαγγελματικού κινδύνου.
3. Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην 
παρ. 1 του άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
4. Έχουν εκπληρωθεί όλες τις υποχρεώσεις του φορέα όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
5. Ο φορέας δεν τελεί σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: υπό πτώχευση ή έχετε υπαχθεί σε  διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελείτε υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή  από το δικαστήριο ή 
έχετε υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχετε αναστείλει τις  επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή 
ότι βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα  από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου.
6.Λάβαμε γνώση των όρων της εν λόγω πρόσκλησης, τους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση προσκόμισης των απαιτούμενων  πιστοποιητικών  για την απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού.

Ημερομηνία:        2022

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
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