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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Θεσ/νίκη  23-02-2023 
                 ΥΠ. Ε.&.Κ.Υ.                           Αρ. Πρωτ. 1469 
ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             
          - ΝΠΔΔ -  ΑΦΜ997288259                                                                   
Ταχ. Δ/νση.  Παπαρρηγοπούλου 7                                                             ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο  
          54630       Θεσσαλονίκη                                                                
Πληροφορίες:  Λαδάς Σωκράτης  
Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ. 127 
Fax.  2313000703 
e-mail: Promithies.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr  
                                                                                 ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1η/2023 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ Π.Υ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Προϋπολογισμού 27.450,00€ 
                                                                                CPV: 85140000-2 
          Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας –ΠΚΜ έχοντας υπόψη την υπ΄αρ. 3η/1-2-2023 θέμα 26ο             

απόφαση του Δ.Σ. και την από 13-2-2-23/1152 Πράξη Προέδρου -58/2023- (23PROC012087476) & το 
έγγραφο της επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών με αρ. πρωτ. 1249Α/15-2-2023 για την τροποποίηση των 
τεχνικών προδιαγραφών και διευκρινήσεις, σύμφωνα με   το αρ. 50 & το αρ. 53 του Ν.4782/2021, καλεί 

με την πρόσκλησή του, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια στις περιοχές Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και 
Σερρών να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές για την Ετήσια Παροχή Υπηρεσιών 
Μικροβιολογικών Εξετάσεων των περιθαλπόμενων  των Παραρτημάτων του Κέντρου, έναντι 

συνολικού προϋπολογισμού  27.450,00€  και η δαπάνη θα βαρύνει την υπάρχουσα  πίστωση ΚΑΕ 0413 
του έτους 2023.    
         Η έγγραφη κατάθεση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών θα  γίνει σε κλειστό 

φάκελο μέχρι και την  Παρασκευή  03 -03-2023 και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία του Κέντρου στην οδό 
Παπαρρηγοπούλου 7, 2ος όροφος ΤΚ 54630. 
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και με courier ταχυδρομικά με αποκλειστική ευθύνη του 
συμμετέχοντα και σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης η προσφορά δεν θα παραλαμβάνεται  και δεν 

θα πρωτοκολλείτε  από την γραμματεία και θα επιστρέφετε χωρίς να  ανοιχθεί.     
 

Α)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινής απόρριψης)  
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1) φωτοτυπία την άδεια λειτουργίας εργαστηρίου Βιοπαθολογίας με άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο (με 
χρησιμοποίηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας μικροβιολογίας- βιοπαθολογίας)  και την εγγραφή στο ΓΕΜΗ  

για το αντικείμενο της πρόσκλησης.  
2) φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα. 
3) Υ.Δ. του Ν.1599/1986 ποινικού μητρώου (είναι συνημμένη στο Παράρτημα  Α΄). 

4) Υ.Δ. του Ν.1599/1986  αποδοχής των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης 1η/2023. 
  (συνημμένη στο Παράρτημα Γ΄). 
5) Σε δήλωσή τους να αναφέρουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης τους (αριθμό εξεταζόμενων ατόμων) σε 

ημερήσια βάση. 
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6)Τον αριθμό απασχολούμενου προσωπικού (επιστημονικό - διοικητικό) αναλυτικά του διαγνωστικού, 
ιδιωτικού ιατρείου/κέντρου του υποψήφιου παρόχου και ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία . 

7) Να προσκομίσει σε ΥΔ τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας δηλαδή  τηλέφωνα, mail και ότι έχει την 
δυνατότητα να στείλει τα αποτελέσματα των εξετάσεων τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη 
μορφή.   

8)Να διαθέτει τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για να διενεργήσει  τις αιτούμενες 
εξετάσεις και να προσκομίσει την Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και διαπίστευση κατά ISO 15189 στοιχεία 
που αποδεικνύουν την διενέργεια εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου ο οποίος πραγματοποιείται σε 
καθημερινή βάση από τις συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εταιρείες για την κατά το δυνατόν 

μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων κλπ.).  
9) Οικονομική προσφορά σε € για το σύνολο των υπηρεσιών  ανάλογα με την ΟΜΑΔΑ συμμετοχής   
(σχέδιο οικονομικής προσφοράς Παράρτημα Β΄).  

 
 

Β)  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 ΕΙΔΟΣ Π.Υ.   

Α/Α ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ          ΕΞΕΤΑΣΗ 

1 Γενική Αίματος  
2 Τ.Κ.Ε 

3 Σάκχαρο  
4 Ουρία  
5 Κρεατιτίνη  
6 Κάλιο  
7 Νάτριο  
8 Ασβέστιο   
9 Ολικά Λευκώματα  
10 Αλβουμίνη  
11 Sgot  
12 Sgpt  
13 Ggt  
14 Alp  
15 Ldh  

16 Ολική Χολερυθρίνη  
17 Αμυλάση  
18 Cpk  
19 Ουρικό Οξύ  
20 Ολική Χοληστερόλη  
21 Hdl-Χοληστερόλη  
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22 Ldl-Χοληστερόλη  
23 Τριγλυκερίδια  
24 Σίδηρο  
25 Φερριτίνη  
26 Γενική Ούρων  
27 Καλλιέργεια Ούρων  
28 Αντιβιόγραμμα  
29 TSH  
30 PSA  (για άνδρες μόνο)  
31 HB Alc  
32 Βιταμίνη D  
33 Βιταμίνη 12  
34 CRP  
35 Επίπεδα Βαλπροικού οξέος 

36 Επίπεδα Φαινυτοίνης 

37 Τροπονίνη 

38 Δικτυερυθροκύτταρα 

39 Φυλλικό οξύ 

40 Άμεση χολερυθρινη  

41 Προλακτίνη 

42 Γενική αίματος (πλακάκι)-Επίχρισμα περιφερικού αίματος. 

43 FT4 

44 INR 

45 Τ3 

46 d-dimers(προϊόντα αποδομής ινώδους) 

47 Καλλιέργεια πτυέλων 

48 Άμεση χρώση πτυέλων 

 

* Η λήψη των δειγμάτων των περιθαλπόμενων θα γίνεται  στα Παραρτήματα από τους νοσηλευτές μας 
με την εκχώρηση του αναδόχου των σχετικών φιαλών.   
*Για κάθε περιθαλπόμενο μπορεί να επιλέγονται κάποια  ή κάποιες εξετάσεις κάθε φορά έως την αξία 

των 90€ ετησίως.   
Διευκρινήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές θα δίνονται από  του Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας κ.  Τένη Χρήστο στο Παρ. ΘΧΠ Αγ. Παντελεήμων  στο τηλ.2313320009. 

 

Γ) ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΟΜΑΔΑ Α 

-Παράρτημα ΧΠΘ Αγ. Παντελεήμων 180 άτομα  
-Παράρτημα ΑΑΠΑΘ-ΠΥΛΑΙΑ 54 άτομα 
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-Παράρτημα ΙΑΑ –ΠΕΥΚΑ 12 άτομα 
Σύνολο περιθαλπόμενων: 246 

Σύνολο περιθαλπόμενων: 246 χ 90€/συνολο εξετάσεων =22.140€ 
 
ΟΜΑΔΑ Β  

-Παράρτημα Κιλκίς 26 άτομα 
Σύνολο περιθαλπόμενων: 26 χ 90€/ σύνολο εξετάσεων = 2.340€ 
 
ΟΜΑΔΑ Γ  

-Παράρτημα ΑΑΑμεΑ ΣΕΡΡΩΝ 15 άτομα 
-Παράρτημα ΚΕΠΕΠ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 18 άτομα  
   Σύνολο περιθαλπόμενων: 33  

   Σύνολο περιθαλπόμενων: 33 χ 90€/ σύνολο εξετάσεων= 2.970€ 
 
Προϋπολογισμός  

 
  ΣΥΝΟΛΙΚΑ 305  περιθαλπόμενοι  χ 90 ευρώ το άτομο= 27.450€  (προϋπολογιζόμενη δαπάνη) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (επί ποινής απόρριψης)  
1) Στην οικονομική προσφορά θα καταθέσει πίνακα τιμών  για κάθε μία εξέταση από τις (48) της 
παραγράφου Β)  της πρόσκλησης.  

2) Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί εγγράφως ανα ΟΜΑΔΑ  και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της 

κάθε ΟΜΑΔΑΣ  , με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά ΟΜΑΔΑ για το σύνολο 

του προϋπολογισμού της κάθε ΟΜΑΔΑΣ , η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει  από την επιτροπή 

απευθείας αναθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας για όλα τα Παραρτήματα ,απόφαση ΔΣ 48η/29-12-2022 

θέμα 24ο .(ΑΔΑ:6ΛΛΟΟΞΧΣ-ΠΩΡ).     

Οι προσφερόμενες τιμές των μικροβιολογικών εξετάσεων , δεν θα υπερβαίνουν το ισχύον κρατικό 

τιμολόγιο (τιμές ΕΟΠΥΥ) σε διαφορετική περίπτωση η οικονομική προσφορά θα απορρίπτετε συνολικά.   

 Οι προσφορές θα αξιολογηθούν σύμφωνα  με την πληρότητα των  δικαιολογητικών συμμετοχής και ο 

ανάδοχος θα είναι αυτός που θα προσφέρει  την χαμηλότερη οικονομική προσφορά μέσα στα όρια του 
προϋπολογισμού της πρόσκλησης ανά ΟΜΑΔΑ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). 
Άλλη προσφορά δλδ αντιπροσφορά ή  ασαφής οικονομική προσφορά θα απορρίπτετε και δεν θα 

λαμβάνετε υπόψη    
 

Δ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Θα υπογραφεί σύμβαση με τους  ανάδοχους των Παραρτημάτων ανά ΟΜΑΔΑ   για την Π.Υ. των  (48) 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΆΣΕΩΝ για ένα (1) έτος και μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου 
των συμβάσεων.  

 
Ε) Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών από τον 
ανάδοχο και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των Π.Υ. από την επιτροπή του κάθε Παραρτήματος  που 
έχει ορισθεί με απόφαση της διοίκησης.   
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Η  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠ-ΠΚΜ  

 
 
 

 
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ –ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ                            

 

 
 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

 
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): ΚΚΠ -ΠΚΜ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις: 

     1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:  
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      α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση) 

      β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ.2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες),396 παρ. (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,  

  γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών  συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 
σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών 
προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 
λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λ.π.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 

(απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του 
Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν 
αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή συνδέονται με την 

προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη 
σχετικά με το ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν.4689/2020 (Α’ 103) , 
     δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση 

της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν.4689/2020 (Α’ 

103). 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για   τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν.4557/2018 (Α’ 139),   

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
 Ημερομηνία:      ../../20... 
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Ο – Η Δηλών 

 

                                                                                                                                                                      (Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΚΠ-ΠΚΜ  

 

ΟΜΑΔΑ ……… 

 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1η/2023 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Υ. (49) 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ         

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΟΣΟ ΣΕ € 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

2  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

  

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[8] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

 
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): ΚΚΠ -ΠΚΜ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Ε-mail): 
 

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

Αποδέχομαι  τους  όρους και τις τεχνικές  προδιαγραφές της πρόσκλησης 1η/2023 πρόσκλησης.     
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