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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος  (εφεξής καλούμενος ως «ΕΑΕΕ»), σας προσκαλεί δια της 

παρούσας Αίτησης Υποβολής Πρότασης (εφεξής καλούμενης ως «ΑΥΠ»), να καταθέσετε την τεχνικο-

οικονομική σας προσφορά σχετικά με διαγωνισμό που διενεργείται με θέμα όπως αυτό ορίζεται στο 

εξώφυλλο της παρούσας ΑΥΠ.  

Η ΕΑΕΕ είναι αναγνωρισμένος επαγγελματικός φορέας, με μέλη του νομίμως λειτουργούσες στην 

Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αριθμεί δε σήμερα σαράντα εννέα (49) μέλη, των οποίων η 

συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ξεπερνά σε ποσοστό το 95% του συνόλου παραγωγής 

ασφαλίστρων σε εθνικό επίπεδο.  

Κύριο μέλημα της ΕΑΕΕ είναι η με κάθε μέσο ανάδειξη της αξίας της ασφάλισης, ενισχύοντας την 

ασφαλιστική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και ο εκσυγχρονισμός του κλάδου, ακολουθώντας 

τις εξελίξεις και τάσεις του σήμερα. Για την επίτευξη του έργου αυτού, λειτουργούν στην ΕΑΕΕ 

Επιτροπές, αρμόδιες με την προώθηση των θεμάτων κάθε ασφαλιστικού κλάδου.  

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η ΕΑΕΕ μέσω της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & 

Σκαφών (στο εξής Επιτροπή) είναι επιφορτισμένη - μεταξύ άλλων -  με την έγκυρη και επιστημονική 

ενημέρωση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – μελών της, παρέχοντάς τους υπηρεσίες που 

υποστηρίζουν το έργο τους και προάγουν την εξέλιξη της συγκεκριμένης ασφάλισης στην Ελλάδα. 

Μία από τις εργασίες της Επιτροπής είναι η επεξεργασία και μελέτη στατιστικών στοιχείων, και η 

διεξαγωγή σχετικών ερευνών προς τον σκοπό της πληρέστερης ενημέρωσης των επιχειρήσεων και 

της συνδρομής των στελεχών της αγοράς στην παρακολούθηση των κλάδων ασφάλισης, για τη 

βέλτιστη παροχή της εργασίας τους. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ΕΑΕΕ επιθυμεί να προχωρήσει στη δημιουργία ενός χάρτη 

επικινδυνότητας γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας αποκλειστικά επί φαινομένων φυσικών 

καταστροφών (π.χ. σεισμός, πλημμύρα, δασική πυρκαγιά) μέσω ενός συστήματος γεωγραφικών 

πληροφοριών (GIS) με τη χρήση των γεωγραφικών δεδομένων (σε επίπεδο Ταχυδρομικού Κώδικα 

και/ή γεωγραφικών συντεταγμένων) των ζημιών που έχουν  καταγραφεί κατά καιρούς στις έρευνες 

της ΕΑΕΕ και θα καταγραφούν και στο μέλλον (στο εξής έργο).  
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της ζητούμενης παροχής, καθώς και Ενώσεις/Κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή 

νομικών προσώπων, που ενδέχεται να υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

2.1.  Σημαντικά στοιχεία 

i. Διάρκεια συμφωνίας: Η συμφωνία με τον επιλεγμένο προμηθευτή θα έχει διάρκεια που 

ορίζεται στα 2 έτη. 

ii. Όλη η αλληλογραφία σχετικά με την παρούσα ΑΥΠ καθώς και οι προσφορές που θα 

υποβάλλονται, θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα. 

iii. Η παρούσα ΑΥΠ, το έργο και όλα τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες αποτελούν αυστηρά 

εμπιστευτικό υλικό. Ο προμηθευτής οφείλει να μην αποκαλύπτει, διοχετεύει, δημοσιεύει σε 

οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα, προφορικά ή εγγράφως τις 

παρεχόμενες πληροφορίες της παρούσας ΑΥΠ. Θα πρέπει να τηρήσει απόλυτη εχεμύθεια ως 

προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν ήδη περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του 

και των συνεργατών ή άλλων τρίτων μερών με οποιαδήποτε τρόπο, και να μην τα 

αποκαλύψει ή γνωστοποιήσει χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΑΕΕ. Επίσης, θα πρέπει τα 

πρόσωπα που θα συμμετάσχουν ενεργά στην υλοποίηση του έργου α) να περιοριστούν στον 

ελάχιστο δυνατό αριθμό, β) να δεσμευτούν με την υποχρέωση της τήρησης των παραπάνω, 

γ) να μη χρησιμοποιήσουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός 

από αυτόν της υλοποίησης των ζητούμενων ή συμφωνηθέντων. Σε περίπτωση δε, μη 

συμμετοχής ή μη ανάθεσης του έργου, οι υποψήφιοι καλούνται να καταστρέψουν τα αρχεία 

με τις πληροφορίες που τους έχουν αποσταλεί, μέσω της παρούσας ΑΥΠ και όποιων άλλων 

πληροφοριών έχουν επιπρόσθετα αμφότερα επικοινωνηθεί μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας και οποιουδήποτε άλλου μέσου. 

iv. Ο παρών διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται δεν αποτελεί καθ’ 

οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση ή σύμβαση συνεργασίας με τους υποψηφίους που θα 

υποβάλλουν σχετική προσφορά. Ως εκ τούτου η ΕΑΕΕ δικαιούται να αναθέσει το έργο ή μη, 

να ματαιώσει τον διαγωνισμό, να αναβάλλει ή να επαναλάβει την σχετική διαδικασία, χωρίς 

οποιαδήποτε  υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους 

συμμετέχοντες.  

v. Η ΕΑΕΕ, δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχτεί τις χαμηλότερες προσφορές ή κάποια από τις 

υπόλοιπες προσφορές, δεδομένης και της συνεκτίμησης και άλλων παραμέτρων για τη λήψη 

της απόφασης. Οποιαδήποτε συμφωνία σχετικά με τα θέματα στα οποία αφορά η παρούσα 

ΑΥΠ, ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, το τελικό αποτέλεσμα της 
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οποίας θα περιγραφεί αναλυτικά μεταξύ των μερών στη γραπτή Σύμβαση, η οποία έπεται 

της ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. 

vi. Η ΕΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή ή να μην αξιολογήσει όποια προσφορά 

αποκλίνει, είτε από την διαδικασία που έχει σαφώς ορίσει, ή από τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται στην παρούσα ΑΥΠ. Προτάσεις, πλέον των απαιτούμενων είναι ευπρόσδεκτες 

και θα αξιολογηθούν, πλην όμως θα πρέπει να εκτεθούν ξεχωριστά και αφού πρώτα 

καλυφθούν όλες οι βασικές απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω. 

vii. Ο Διαγωνισμός διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες 

τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. 

Οποιαδήποτε αντιδικία θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.  

viii. Με την αποδοχή της παρούσας ΑΥΠ, δηλώνεται αυτόματα ότι ο υποψήφιος καλείται να 

προσκομίσει οποιοδήποτε περαιτέρω έγγραφο/ πιστοποιητικό του ζητηθεί από την ΕΑΕΕ. 
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3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

Δεδομένης της πλήρους τήρησης όλων των προϋποθέσεων όπως αυτές έχουν αναφερθεί στην 

παραπάνω Ενότητα 2, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω ζητούμενα 

δικαιολογητικά. 

3.1.  Υποβολή σχετικών εγγράφων  

i. Υπογεγραμμένη την παρούσα ΑΥΠ (μονογεγραμμένη σε όλες τις σελίδες της και πλήρως 

υπογεγραμμένη και σφραγισμένη στην τελευταία της σελίδα) από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της Εταιρίας που υποβάλλει την πρόταση. 

ii. (Παράρτημα Ι) -  Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας (που έχει υπό 

την ευθύνη του και την γενική εκπροσώπηση της εταιρίας) με υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρίας στην οποία θα επισημαίνεται ότι: 

- Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση  

• δωροδοκία 

• απάτη 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

• υπεξαίρεση 

• εκβίαση  

• πλαστογραφία  

• ψευδορκία  

• δόλια χρεοκοπία  

- Τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται δεν έχουν κηρύξει πτώχευση, δεν έχουν 

τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής 

εκκαθάρισης, ή σε άλλη παρόμοια ή ισοδύναμη με τα παραπάνω διαδικασία, ούτε έχει 

κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή τους σε τέτοια διαδικασία. 

- Είναι φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και 

ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις  που αφορούν εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. 

- Είναι φερέγγυοι, χωρίς ουσιώδεις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους, και δεν 

υπάρχουν εναντίον τους εκκρεμείς δίκες που μπορεί να επηρεάσουν τη φερεγγυότητά 

τους ή γενικά την ικανότητά τους να παράσχουν τη ζητούμενη υπηρεσία, ούτε, εξ όσων  

γνωρίζουν και πιστεύουν, απειλείται εναντίον τους η έναρξη ανάλογης δικαστικής 

διαδικασίας. 



7 

 

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να 

συντρέχουν στο πρόσωπο των διοικητών και νομίμων εκπροσώπων του νομικού προσώπου. 

3.2. Υποβολή Τεχνικο-οικονομικής προσφοράς: 

i. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου, θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά 

και να περιλαμβάνει :   

• Την τεχνική και οικονομική προσφορά σε αρχείο επεξεργάσιμο (πχ xls, doc) και μη (πχ 

pdf). 

• Περιγραφή του προφίλ της επιχείρησης του υποψήφιου Αναδόχου καθώς και τα 

στοιχεία του υπευθύνου από την πλευρά του για τον παρόντα διαγωνισμό, στον οποίο 

θα κοινοποιούνται όλα τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες (ταχυδρομική διεύθυνση, 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας), σύντομο βιογραφικό των ατόμων που θα απασχοληθούν 

στο έργο και προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια έργα (portfolio). 

• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης/προμήθειας του λογισμικού. 

• Ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η εισαγωγή των δεδομένων και η 

εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

• Προδιαγραφές των δεδομένων και περιγραφή των αποτελεσμάτων  

• Ενημέρωση για τη βάση δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί και των απαιτήσεων τόσο 

σε hardware όσο και σε software για την λειτουργία της εφαρμογής. 

ii. Διευκρινίσεις: 

 

• Εάν ο υποψήφιος προμηθευτής δεν προσκομίσει τα παραπάνω απαιτούμενα έγγραφα, 

η ΕΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε συνεργασία μαζί του. 

• Αρμόδιο άτομο επικοινωνίας για το συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι η κυρία Γ. 

Κουκουλέτσου e-mail: ykoukouletsou@eaee.gr , τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 33 34 

137). Ερωτήματα αναφορικά με το έργο υποβάλλονται γραπτώς στην ανωτέρω 

ηλεκτρονική διεύθυνση. 

• Για λόγους διασφάλισης της αξιοπιστίας του διαγωνισμού και ίσης μεταχείρισης των 

διαγωνιζομένων, δηλώνεται ρητά ότι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής της 

οικονομικής προσφοράς είναι αμετάκλητη για όλους τους διαγωνιζομένους. Τυχόν 

εκπρόθεσμη υποβολή της δεν θα γίνει δεκτή από την ΕΑΕΕ, εκτός εάν νέα 

επικαιροποιημένη καταληκτική ημερομηνία έχει επικοινωνηθεί στους συμμετέχοντες. 

mailto:ykoukouletsou@eaee.gr
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• Η Προσφορά που θα κατατεθεί από τον υποψήφιο προμηθευτή θα πρέπει να είναι σε 

ευρώ (€), σε διαφορετική περίπτωση θα απορριφθεί. 

• Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, μεταφορικό κόστος, 

άλλα κόστη, κτλ.), ενώ απαραιτήτως θα συνοδεύονται από τη σχετική ανάλυση.  

3.3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικής προσφοράς: 

Αφού οι συμμετέχοντες έχουν ενημερωθεί για τους όρους του διαγωνισμού, θα πρέπει την  Τετάρτη, 

20/01/2021 από τις 16:00 έως 16:30, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (e-mail)  όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά, ως εξής: 

 

Προς (To) : κα Π. Κόικα, Γραμματεία Γενικής Διεύθυνσης, gkoika@eaee.gr  
Κοινοποίηση (cc): κα Γ. Κουκουλέτσου, Νομικός Σύμβουλος , ykoukouletsou@eaee.gr  
Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS» 
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4. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Μέσω της ζητούμενης πλατφόρμας, η ΕΑΕΕ φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει όλες τις περιοχές της 

Ελλάδας, ανά περιφέρεια (με βάση τον Ταχυδρομικό Κώδικα), από άποψη πλήθους συμβάντων 

φυσικών φαινομένων, πλήθους ζημιών που δηλώθηκαν στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις – μέλη, ποσών 

προβλεπόμενης αποζημίωσης για τις ζημιές αυτές, ποσών τελικής αποζημίωσης για τις ζημιές αυτές 

καθώς και των πληγέντων ασφαλισμένων κεφαλαίων, θεωρώντας ότι η ενημέρωση αυτή θα 

αποτελέσει χρήσιμο, πρακτικό  εργαλείο κατά την μελλοντική εκτίμηση του αναλαμβανόμενου 

κινδύνου από τα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς.  

Ουσιαστικά, η ΕΑΕΕ επιθυμεί την προμήθεια εφαρμογής που θα μπορεί να απεικονίσει χωρικά (ανά 

ΤΚ) την ανωτέρω πληροφόρηση από τα φυσικά φαινόμενα / τα ως άνω δεδομένα που έχουν 

συλλεχθεί τα τελευταία χρόνια και θα συλλέγονται εφεξής παρέχοντας την πληροφόρηση άμεσα σε 

εύληπτη μορφή. 

Μέσω της σύνταξης της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προσφορών, η ΕΑΕΕ θα αναθέσει σε 

ανάδοχο το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο. Για την κατάθεση της προσφοράς του, ο υποψήφιος θα 

πρέπει να έχει υπόψη τα εξής: 

▪ Η κατάθεση της προσφοράς θα αφορά στην παροχή λογισμικού που εστιάζει στη χαρτογράφηση 

δεδομένων βάσει Ταχυδρομικού Κώδικα. Ενδεχομένως σε δεύτερο χρόνο να εξεταστεί η αλλαγή 

σε ακριβείς συντεταγμένες. 

▪ Η εφαρμογή θα επιτρέπει τη διαχρονική συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, γεωγραφική 

απεικόνιση των ως άνω περιγραφεισών πληροφοριών που έχει ήδη ή θα έχει στο μέλλον στη 

διάθεσή της η ΕΑΕΕ και την παρουσίασή τους σε ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, σε συγκεκριμένο link που 

θα υποδειχθεί από την ίδια.  

▪ Η εφαρμογή θα απεικονίζει τη διαμόρφωση ενός χάρτη με δεδομένα και πληροφορίες διαθέσιμα 

κάθε στιγμή, από συσκευή που θα υποδειχθεί από την ΕΑΕΕ. 

▪ Η εγκατάσταση του λογισμικού θα γίνει σε ένα PC εντός της ΕΑΕΕ, δηλαδή η διαχείρισή του θα 

γίνεται από έναν μόνο χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία διόρθωσης και επικύρωσης 

των δεδομένων. 

▪ Η άντληση των πληροφοριών από τις ασφαλιστικές εταιρίες θα γίνεται μετά από αίτημα και 

επεξεργασία του ανωτέρω υπεύθυνου χρήστη που έχει ορίσει η ΕΑΕΕ. 

▪ Τα εισερχόμενα στοιχεία θα πρέπει να είναι δομημένα σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία τύπου 

excel ή csv)  

▪ Οι ασφαλιστικές εταιρίες – μέλη θα αποστέλλουν στην ΕΑΕΕ τα συγκεκριμένα αρχεία (excel, csv) 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 
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▪ Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας του λογισμικού, υπηρεσίες 

συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης (αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων λειτουργίας) όταν και 

όποτε χρειαστεί, τόσο κατά την αρχική εγκατάσταση όσο και σε βάθος χρόνου λειτουργίας του 

(συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων που τυχόν απαιτηθούν ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη 

λειτουργία του σε σχέση με το λογισμικό και τους υπολογιστές που χρησιμοποιεί η ΕΑΕΕ)  και 

υπηρεσίες εκπαίδευσης του λογισμικού σε χρήστη που θα υποδείξει η ΕΑΕΕ. 

Η ΕΑΕΕ επιθυμεί το έργο να είναι έτοιμο προς χρήση/ εφαρμογή έως 15 Φεβρουαρίου 2020. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΕΕ 
 
 
 
MΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ 
Γενική Διευθύντρια 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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): ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

ΑΦΜ:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………………………………………………………………….……  με ΑΦΜ ………………………                                                                                                                                               

(και έχοντας υπό την ευθύνη μου και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας): 

- Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 

δόλια χρεοκοπία.  

2) Τα νομικά πρόσωπα που εκπροσωπώ:  

- Δεν έχουν κηρύξει πτώχευση, δεν έχουν τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 

ειδικής εκκαθάρισης, ή σε άλλη παρόμοια ή ισοδύναμη με τα παραπάνω διαδικασία, ούτε έχει κατατεθεί 

αίτηση για την υπαγωγή τους σε τέτοια διαδικασία. 

- Είναι φορολογικά ενήμερα ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ασφαλιστικά ενήμερα ως προς τις 

υποχρεώσεις  που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

- Είναι φερέγγυα, χωρίς ουσιώδεις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους, και δεν υπάρχουν εναντίον τους 

εκκρεμείς δίκες που μπορεί να επηρεάσουν τη φερεγγυότητά τους ή γενικά την ικανότητά τους να παράσχουν 

τη ζητούμενη υπηρεσία, ούτε, εξ όσων  γνωρίζουν και πιστεύουν, απειλείται εναντίον τους η έναρξη ανάλογης 

δικαστικής διαδικασίας. 
 

 

 
Ημερομηνία:      ………………….…….20…… 

 
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.  

 

 


