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Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ. 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ
Α.Ε»
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Νόμου 4715/2020 (Φ.Ε.Κ Α149/1.08.2020), δυνάμει του οποίου
συνεστήθη η Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. την ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ.:60608 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. αρ.
810/01-10-2020.
3. το πρακτικό Νο 1 της Συνεδρίασης της 4ης /11/2020 του Συμβουλίου Διοίκησης του
Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτήθηκε σε σώμα.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων- Προμηθειών και
Υπηρεσιών ως ισχύει σήμερα.
5. Την ανάγκη της άμεσης κάλυψης, λόγω των επιτακτικών αναγκών του Οργανισμού,
για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως έργου, αναφορικά με την υλοποίηση συστήματος
ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (ΣΗΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3979/2011, όπως ισχύει και στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Εθνικής Ψηφιακής
Στρατηγικής 2016-2021» και της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2017-2019», όπου απαιτείται σειρά διαδικασιών από όλους τους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως ισχύει,
προκειμένου οι τελευταίοι να μπορέσουν να αναμορφώσουν τα πρωτόκολλα εγγράφων
που τηρούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να κάνουν χρήση Συστημάτων
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ).
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6. την υπ’ αριθμ. 5/17.12.2021 απόφαση της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης,
δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, η δαπάνη μέχρι του
ποσού των 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η έγκριση για τη δημιουργία ανοικτής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λόγω των αυξημένων αναγκών της Εταιρείας,
σύμφωνα με το ν. 4412/16 ως ισχύει σήμερα, προς επίτευξη του ανωτέρου σκοπού.
7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, ως ισχύει σήμερα.
8. την ύπαρξη σχετικής πιστώσεως στον προϋπολογισμό της εταιρίας.
9. τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και του Ν.4270/2014.
10. το πρωτογενές αίτημα αρ. πρωτ 555/17-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009839362).
11. την ανάληψη υποχρέωσης αρ. πρωτ. 159/17-12-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΞΧ46ΜΜΤΤ-8ΣΒ,
ΑΔΑΜ: 21REQ009839470).
ΚΑΛΟΥΜΕ
τις ενδιαφερόμενες εταιρείες/ατομικές επιχειρήσεις που επιθυμούν, να συμμετάσχουν
στη διαδικασία επιλογής για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης συστήματος
ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (ΣΗΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3979/2011, όπως ισχύει και στο πλαίσιο της υλοποίησης της «Εθνικής Ψηφιακής
Στρατηγικής 2016-2021» και της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2017-2019», όπου απαιτείται σειρά διαδικασιών από όλους τους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως ισχύει,
προκειμένου η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε»,
να μπορέσει να αναμορφώσει τα πρωτόκολλα εγγράφων που τηρούν στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους και να κάνουν χρήση Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακίνησης
Εγγράφων (ΣΗΔΕ), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με
τους όρους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία της επιλογής, όπως
εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω.
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει απευθείας από τη συλλογή και αξιοποίηση
σχετικών προσφορών, για την παροχή Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακίνησης
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Εγγράφων (ΣΗΔΕ)και μέχρι του ποσού των 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό
θα συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις φόρων και τα τέλη δημοσίου που αναλογούν. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της εταιρείας ΟΔΙΠΥ Α.Ε.
Κριτήριο για την κατακύρωση της υπηρεσίας είναι η βέλτιστη σχέση ποιότηταςτιμής και αποδεδειγμένης εστιασμένης τεχνογνωσίας. Προσφορές που θα είναι
αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή που θα παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από το
απαιτούμενο αντικείμενο/διάρκεια θα απορρίπτονται.
Η Ανάδοχος εταιρεία/ατομική επιχείρηση που θα επιλεγεί, υπογράφει σχετική
σύμβαση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, λογοδοτεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ
και εκτελεί τις εντολές τους.
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Τεχνικές Προδιαγραφές
Γενικός στόχος

Γενικός στόχος του έργου είναι η υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης
εγγράφων (ΣΗΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011, όπως ισχύει και στο
πλαίσιο της υλοποίησης της «Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021» και της
«Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», όπου
απαιτείται σειρά διαδικασιών από όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως ισχύει, προκειμένου η Ανώνυμη Εταιρεία με την
επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία»
και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε», να μπορέσει να αναμορφώσει τα
πρωτόκολλα εγγράφων που τηρούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να κάνουν
χρήση Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ).
Περιγραφή του έργου:
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης
εγγράφων (ΣΗΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011, όπως ισχύει και στο
πλαίσιο της υλοποίησης της «Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021» και της
«Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019», όπου
απαιτείται σειρά διαδικασιών από όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, όπως
αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως ισχύει, προκειμένου η Ανώνυμη Εταιρεία με την
επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία»
και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε», να μπορέσει να αναμορφώσει τα
πρωτόκολλα εγγράφων που τηρούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και να κάνουν
χρήση Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), οι οποίοι σε
συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εξειδικευθούν σε επιμέρους δράσεις.
Διάρκεια-Παραδοτέα
Η χρονική διάρκεια του έργου εκτιμάται ότι είναι 4 μήνες.
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Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και η υλοποίηση του έργου από τον Ανάδοχο αρχίζει, ομοίως, από την
επομένη της υπογραφής της σύμβασης.
Τα παραδοτέα για το Έργο προσδιορίζονται ως εξής:
Παραδοτέα
Π1: Ανάλυση και μελέτη της δομής του Οργανισμού – Σχεδιασμός ροής εργασιών
Π2: Εγκατάσταση ΣΗΔΕ
Π3: Χρήση Δοκιμαστικής Περιόδου & Εκπαίδευση Προσωπικού
Π4: Οριστική Παραμετροποίηση του Συστήματος και Λειτουργία
Επισημαίνεται ότι το έργο θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το επιστημονικό
προσωπικού όπως αυτό θα οριστεί από τον «Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε», είτε
πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, είτε πρόκειται για εξειδικευμένους εξωτερικούς
συνεργάτες.
Περιεχόμενο προσφοράς
Η προσφορά του συμμετέχοντος φορέα, στο πλαίσιο της παρούσας, θα πρέπει να
σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@odipy.gov.gr από την 13η Ιανουαρίου 2022
και ώρα 18:00 μέχρι και την 28η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 18:00.
Ως τίτλος να αναγράφεται η φράση: «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών
υλοποίησης συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων (ΣΗΔΕ)». Σε περίπτωση
ηλεκτρονικής υποβολής θα αναγράφεται ως θέμα.
Θα πρέπει να περιλαμβάνει:
1) Τεχνική Προσφορά για το έργο ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
παρούσας.
2) Οικονομική Προσφορά, συμπληρωμένη και νομίμως υπογεγραμμένη με την
Επωνυμία, Α.Φ.Μ, ΔΟΥ του υποψήφιου Αναδόχου, τηλέφωνο και υπεύθυνο
επικοινωνίας, στο οποίο θα αναγράφεται συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ και
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και νομίμων κρατήσεων. Η οικονομική προσφορά
πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του οικονομικού φορέα. Η προσφορά ισχύει
και δεσμεύει τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 180 ημερών. Προσφορά που
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ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο χρόνο, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
3) Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει) για
την οποία δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται
τα στοιχεία της Πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων :
α. Δεν έχει σε βάρος του (στα νομικά πρόσωπα, διά των υπόχρεων προσώπων που
ορίζονται στην παρ.1, εδ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει), τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που ορίζονται στην παρ. 1 του
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
β. Δεν τελεί σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του.
δ. Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρονται στην υπεύθυνη
δήλωση, εφόσον αυτά ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
ε. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που απορρέει από οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της
διαδικασίας ανάθεσης.
στ. Μελέτησε (διά των εκπροσώπων του) και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας και δεσμεύεται πως θα εκτελέσει το
έργο σύμφωνα με αυτούς (τους όρους).
ζ. Δεσμεύεται ότι καλύπτει πλήρως τους όρους και τις προδιαγραφές, όπως αναλύονται
στην παρούσα πρόσκληση.
η. Στοιχεία του υποψηφίου (Επωνυμία, Α.Φ.Μ, και λοιπά στοιχεία).
θ. Συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τον σκοπό
του έργου που περιγράφεται στην παρούσα Πρόσκληση σύμφωνα με τον Ν. 4624/2019
(ΦΕΚ 137Α’/29-8-2019), όπως ισχύει.
ι. Συγκατατίθεται να λειτουργήσει ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του
ΟΔΙΠΥ Α.Ε ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
υποκειμένων. Ο ΟΔΙΠΥ Α.Ε ορίζεται ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» και καθορίζει
τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ο Ανάδοχος ορίζεται ως «εκτελών την επεξεργασία» (όπως αυτοί ορίζονται στον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679) και προβαίνει σε πράξεις επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.
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κ. όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους και προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, χωρίς όρους
ή αιρέσεις.
Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται
στην εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, άρθρο 3.
Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών Ε.Π.Ε., O.E., Ε.Ε. και ΙΚΕ τον/τους διαχειριστή/ές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
δ) Στις ατομικές επιχειρήσεις τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής ή το φυσικό πρόσωπο.
Ε. Απόφαση Ανάθεσης - Υπογραφή Σύμβασης – Πληρωμές
1. Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία
Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε», ύστερα από εξέταση
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. Η εταιρεία δύναται να καλέσει τους
υποψηφίους σε συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην απόφασή της.
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει οφείλει να υπογράψει σχετική σύμβαση με τον
Οργανισμό. Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στον
ΟΔΙΠΥ Α.Ε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Ν.4412/2016 (Α’ 147).
2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
και για διάρκεια 4 μηνών.
3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος
Α του Ν. 4412/2016, της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και
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πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής, συνιστά
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του προμηθευτή, κατά την έννοια της περ. θ΄ της
παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
4. Η αμοιβή του καταβάλλεται:
• 10% με την υπογραφή της σύμβασης
• 50% με την παράδοση και παραλαβή των Π1, Π2 ,Π3 παραδοτέων
• 40% με την παράδοση και παραλαβή του Π4 παραδοτέου
5. Προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της κάθε πληρωμής είναι να υποβληθούν τα
απαραίτητα παραστατικά. Η πληρωμή θα γίνεται με επιταγή ή τραπεζική κατάθεση,
μετά την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο
200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
6. Οι πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες παρακρατήσεις.
7. Η παρούσα σύμβαση, υπάγεται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 375, παρ. 7) που είναι ύψους μεγαλύτερου των 1.000 ευρώ,
ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, και συνάπτεται μετά την έναρξη
ισχύος του εν λόγω νόμου, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών
αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με των Ν.4013/2011(Α’204) άρθρο 4 όπως
τροποποιήθηκε με των Ν.4605/2019/1-4-2019 Άρθρο 44), επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για
λογαριασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό
τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης της Αρχής. Επίσης, θα επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350, παρ. 3 του
Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 και 7 της ΚΥΑ 1191/2017), επί της αξίας
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων.
8. Για την υλοποίηση των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών θα συνταχθεί σχετική
σύμβαση, η οποία και θα υπογραφεί από την εταιρία σας (Ατομική ή Νομικής μορφής
από των νόμιμο εκπρόσωπό της) και τον ΟΔΙΠΥ Α.Ε μετά τον έλεγχο των κάτωθι
δικαιολογητικών κατακύρωσης:
1. Στοιχεία της εταιρείας (Επωνυμία, Α.Φ.Μ, τηλέφωνο και υπεύθυνο επικοινωνίας και
λοιπά στοιχεία)
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2. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και παρ.2β του άρθρου 80, του Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).
3.Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο σε ισχύ για κάθε νόμιμη χρήση
(εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτου) σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 και την παρ.2β του
άρθρου 80, του Ν.4412/2016.
4. Νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψηφίου, μέσω των οποίων να αποδεικνύεται η
νόμιμη σύσταση της εταιρείας και τα πρόσωπα που νόμιμα τη δεσμεύουν (τα
αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, πρέπει να
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους). Σε
περίπτωση ατομικής επιχείρησης απαιτείται έναρξη επιτηδεύματος
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας νόμιμου εκπροσώπου δυο όψεων.
6. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ
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