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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) 
- Ονομασί α: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
- Κωδίκο ς  Αναθέ τουσας Αρχή ς / Αναθέ τοντα Φορέ α ΚΗΜΔΗΣ :6125 
- Ταχυδρομίκή  δίέυ θυνσή / Πο λή / Ταχ. Κωδίκο ς: ΚΩΛΕΤΤΗ 14, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 45444 
- Αρμο δίος γία πλήροφορί ές: κ. Βασί λέίος Τσου ρής 
 - Τήλέ φωνο: (+30) 2651083880 
- Ηλ. Ταχυδρομέί ο: vtsouris@ioannina.gr 
- Δίέυ θυνσή στο Δίαδί κτυο (δίέυ θυνσή δίκτυακου  το που): www.ioannina.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τί τλος ή  συ ντομή πέρίγραφή  τής δήμο σίας συ μβασής: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης 

στην Κοινότητα Βασιλικής» (CPV:45223000-6 Κατασκέυαστίκέ ς έργασί ές γία δομίκέ ς 

κατασκέυέ ς) 

- Κωδίκο ς στο ΚΗΜΔΗΣ: [20PROC007707373] 

- Η συ μβασή αναφέ ρέταί σέ έ ργα, προμή θέίές, ή  υπήρέσί ές : ΕΡΓΟ 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:vtsouris@ioannina.gr
http://www.ioannina.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλή ρής Επωνυμί α: [   ] 

Αρίθμο ς φορολογίκου  μήτρω ου (ΑΦΜ): 

Εα ν δέν υπα ρχέί ΑΦΜ στή χω ρα 

έγκατα στασής του οίκονομίκου  φορέ α, 

αναφέ ρέτέ α λλον έθνίκο  αρίθμο  

ταυτοποί ήσής, έφο σον απαίτέί ταί καί 

υπα ρχέί  

[   ] 

Ταχυδρομίκή  δίέυ θυνσή: [……] 

Αρμο δίος ή  αρμο δίοίii : 

Τήλέ φωνο: 

Ηλ. ταχυδρομέί ο: 

Δίέυ θυνσή στο Δίαδί κτυο (δίέυ θυνσή 

δίκτυακου  το που) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οίκονομίκο ς φορέ ας έί ναί πολυ  μίκρή , 

μίκρή  ή  μέσαί α έπίχέί ρήσήiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οίκονομίκο ς φορέ ας έί ναί προστατέυο μένο 

έργαστή ρίο, «κοίνωνίκή  έπίχέί ρήσή»iv ή  

προβλέ πέί τήν έκτέ λέσή συμβα σέων στο 

πλαί σίο προγραμμα των προστατέυο μένής 

απασχο λήσής; 

Εάν ναι, ποίο έί ναί το αντί στοίχο ποσοστο  

των έργαζομέ νων μέ αναπήρί α ή  

μέίονέκτου ντων έργαζομέ νων; 

Εφο σον απαίτέί ταί, προσδίορί στέ σέ ποία 

κατήγορί α ή  κατήγορί ές έργαζομέ νων μέ 

αναπήρί α ή  μέίονέκτου ντων έργαζομέ νων 

ανή κουν οί απασχολου μένοί. 

[ ] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατα  πέρί πτωσή, ο οίκονομίκο ς φορέ ας έί ναί 

έγγέγραμμέ νος σέ έπί σήμο 

κατα λογο/Μήτρω ο έγκέκρίμέ νων 

οίκονομίκω ν φορέ ων ή  δίαθέ τέί ίσοδυ ναμο 

πίστοποίήτίκο  (π.χ. βα σέί έθνίκου  

συστή ματος (προ)έπίλογή ς); 

[] Ναί [] Όχί [] Άνέυ αντίκέίμέ νου 

Εάν ναι: 

Απαντή στέ στα υπο λοίπα τμή ματα τής 

παρου σας ένο τήτας, στήν ένο τήτα Β καί, 

ο που απαίτέί ταί, στήν ένο τήτα Γ του 

παρο ντος μέ ρους, συμπλήρω στέ το μέ ρος V 

κατα  πέρί πτωσή, καί σέ κα θέ πέρί πτωσή 

συμπλήρω στέ καί υπογρα ψτέ το μέ ρος VI.  
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α) Αναφέ ρέτέ τήν ονομασί α του καταλο γου ή  

του πίστοποίήτίκου  καί τον σχέτίκο  αρίθμο  

έγγραφή ς ή  πίστοποί ήσής, κατα  πέρί πτωσή: 

β) Εα ν το πίστοποίήτίκο  έγγραφή ς ή  ή 

πίστοποί ήσή δίατί θέταί ήλέκτρονίκα , 

αναφέ ρέτέ: 

γ) Αναφέ ρέτέ τα δίκαίολογήτίκα  στα οποί α 

βασί ζέταί ή έγγραφή  ή  ή πίστοποί ήσή καί, 

κατα  πέρί πτωσή, τήν κατα ταξή στον έπί σήμο 

κατα λογοv: 

δ) Η έγγραφή  ή  ή πίστοποί ήσή καλυ πτέί ο λα 

τα απαίτου μένα κρίτή ρία έπίλογή ς; 

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: 

έ) Ο οίκονομίκο ς φορέ ας θα έί ναί σέ θέ σή να 

προσκομί σέί βεβαίωση πλήρωμή ς έίσφορω ν 

κοίνωνίκή ς ασφα λίσής καί φο ρων ή  να 

παρα σχέί πλήροφορί ές που θα δί νουν τή 

δυνατο τήτα στήν αναθέ τουσα αρχή  ή  στον 

αναθέ τοντα φορέ α να τή λα βέί απέυθέί ας 

μέ σω προ σβασής σέ έθνίκή  βα σή δέδομέ νων 

σέ οποίοδή ποτέ κρα τος μέ λος αυτή  

δίατί θέταί δωρέα ν; 

Εα ν ή σχέτίκή  τέκμήρί ωσή δίατί θέταί 

ήλέκτρονίκα , αναφέ ρέτέ:  

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

 

 

έ) [] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οίκονομίκο ς φορέ ας συμμέτέ χέί στή 

δίαδίκασί α συ ναψής δήμο σίας συ μβασής απο  

κοίνου  μέ α λλουςvi; 

[] Ναί [] Όχί 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέ ρέτέ τον ρο λο του οίκονομίκου  

φορέ α στήν έ νωσή ή  κοίνοπραξί α   

(έπίκέφαλή ς, υπέυ θυνος γία συγκέκρίμέ να 

καθή κοντα …): 

β) Προσδίορί στέ τους α λλους οίκονομίκου ς 

φορέί ς που συμμέτέ χουν απο  κοίνου  στή 

δίαδίκασί α συ ναψής δήμο σίας συ μβασής: 

γ) Κατα  πέρί πτωσή, έπωνυμί α τής 

συμμέτέ χουσας έ νωσής ή  κοίνοπραξί ας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Τμήματα Απάντηση: 

Κατα  πέρί πτωσή, αναφορα  του τμή ματος  ή  

των τμήμα των γία τα οποί α ο οίκονομίκο ς 

φορέ ας έπίθυμέί  να υποβα λέί προσφορα . 

[   ] 
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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: 

Ονοματέπω νυμο 

συνοδέυο μένο απο  τήν ήμέρομήνί α καί τον 

το πο γέ ννήσής έφο σον απαίτέί ταί: 

[……] 

[……] 

Θέ σή/Ενέργω ν υπο  τήν ίδίο τήτα [……] 

Ταχυδρομίκή  δίέυ θυνσή: [……] 

Τήλέ φωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομέί ο: [……] 

Εα ν χρέία ζέταί, δω στέ λέπτομέρή  στοίχέί α 

σχέτίκα  μέ τήν έκπροσω πήσή (τίς μορφέ ς 

τής, τήν έ κτασή, τον σκοπο  …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οίκονομίκο ς φορέ ας στήρί ζέταί στίς 

ίκανο τήτές α λλων οίκονομίκω ν φορέ ων 

προκέίμέ νου να ανταποκρίθέί  στα κρίτή ρία 

έπίλογή ς που καθορί ζονταί στο μέ ρος IV καί 

στα (τυχο ν) κρίτή ρία καί κανο νές που 

καθορί ζονταί στο μέ ρος V κατωτέ ρω;  

[]Ναί []Όχί 

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.  

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. 
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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 οίκονομίκο ς φορέ ας προτί θέταί να 

αναθέ σέί οποίοδή ποτέ μέ ρος τής συ μβασής 

σέ τρί τους υπο  μορφή  υπέργολαβί ας; 

[]Ναί []Όχί 

 

Εα ν ναι παραθέ στέ κατα λογο των 

προτέίνο μένων υπέργολα βων καί το ποσοστο  

τής συ μβασής που θα αναλα βουν:  

[…] 

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).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο α ρθρο 73 παρ. 1 ορί ζονταί οί ακο λουθοί λο γοί αποκλέίσμου : 

1. συμμέτοχή  σέ εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπα ρχέί αμέτα κλήτή καταδίκαστίκή  

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή  οποιουδήποτε προσω πουxvi το 

οποί ο έί ναί μέ λος του δίοίκήτίκου , 

δίέυθυντίκου  ή  έποπτίκου  του οργα νου ή  έ χέί 

έξουσί α έκπροσω πήσής, λή ψής αποφα σέων ή  

έλέ γχου σέ αυτο  γία έ ναν απο  τους λο γους 

που παρατί θένταί ανωτέ ρω (σήμέί α 1-6), ή  

καταδίκαστίκή  απο φασή ή οποί α έ χέί 

έκδοθέί  πρίν απο  πέ ντέ έ τή κατα  το μέ γίστο 

ή  στήν οποί α έ χέί ορίστέί  απέυθέί ας πέρί οδος 

αποκλέίσμου  που έξακολουθέί  να ίσχυ έί;  

[] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέ ρέτέxviii: 

α) Ημέρομήνί α τής καταδίκαστίκή ς 

απο φασής προσδίορί ζοντας ποίο απο  τα 

σήμέί α 1 έ ως 6 αφορα  καί τον λο γο ή  τους 

λο γους τής καταδί κής, 

β) Προσδίορί στέ ποίος έ χέί καταδίκαστέί  [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημέρομήνί α:[   ],  

σήμέί ο-(-α): [   ],  

λο γος(-οί):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Δία ρκέία τής πέρίο δου αποκλέίσμου  [……] 

καί σχέτίκο (-α ) σήμέί ο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σέ πέρί πτωσή καταδίκαστίκή ς απο φασής, ο 

οίκονομίκο ς φορέ ας έ χέί λα βέί μέ τρα που να 

αποδέίκνυ ουν τήν αξίοπίστί α του παρα  τήν 

υ παρξή σχέτίκου  λο γου αποκλέίσμου  

(«αυτοκα θαρσή»)xx; 

[] Ναί [] Όχί  

Εάν ναι, πέρίγρα ψτέ τα μέ τρα που 

λή φθήκανxxi: 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οίκονομίκο ς φορέ ας έ χέί έκπλήρω σέί 

ο λές τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στήν Ελλα δα καί στή χω ρα 

στήν οποί α έί ναί τυχο ν έγκατέστήμέ νος ; 

[] Ναί [] Όχί  

 

 

 

Εα ν ο χί αναφέ ρέτέ:  

α) Χω ρα ή  κρα τος μέ λος γία το οποί ο 

προ κέίταί: 

β) Ποίο έί ναί το σχέτίκο  ποσο ; 

γ)Πως δίαπίστω θήκέ ή αθέ τήσή των 

υποχρέω σέων; 

1) Μέ σω δίκαστίκή ς ή  δίοίκήτίκή ς 

απο φασής; 

- Η έν λο γω απο φασή έί ναί τέλέσί δίκή καί 

δέσμέυτίκή ; 

- Αναφέ ρατέ τήν ήμέρομήνί α καταδί κής ή  

έ κδοσής απο φασής 

- Σέ πέρί πτωσή καταδίκαστίκή ς απο φασής, 

έφο σον ορί ζέταί απέυθέί ας σέ αυτή ν, τή 

δία ρκέία τής πέρίο δου αποκλέίσμου : 

2) Μέ α λλα μέ σα; Δίέυκρίνή στέ: 

δ) Ο οίκονομίκο ς φορέ ας έ χέί έκπλήρω σέί 

τίς υποχρέω σέίς του έί τέ καταβα λλοντας 

τους φο ρους ή  τίς έίσφορέ ς κοίνωνίκή ς 

ασφα λίσής που οφέί λέί 

συμπέρίλαμβανο μένων  κατα  πέρί πτωσή, 

των δέδουλέυμέ νων το κων ή  των 

προστί μων, έί τέ υπαγο μένος σέ δέσμέυτίκο  

δίακανονίσμο  γία τήν καταβολή  τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναί [] Όχί  

-[] Ναί [] Όχί  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναί [] Όχί  

Εα ν ναί, να 

αναφέρθου ν 

λέπτομέρέί ς 

πλήροφορί ές 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναί [] Όχί  

-[] Ναί [] Όχί  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναί [] Όχί  

Εα ν ναί, να 

αναφέρθου ν 

λέπτομέρέί ς 

πλήροφορί ές 

[……] 

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): xxiv 

[……][……][……] 
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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 οίκονομίκο ς φορέ ας έ χέί, εν γνώσει του, 

αθέτή σέί τις υποχρεώσεις του στους τομέί ς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

Εάν ναι, ο οίκονομίκο ς φορέ ας έ χέί λα βέί 

μέ τρα που να αποδέίκνυ ουν τήν αξίοπίστί α 

του παρα  τήν υ παρξή αυτου  του λο γου 

αποκλέίσμου  («αυτοκα θαρσή»); 

[] Ναί [] Όχί 

Εάν το έχει πράξει, πέρίγρα ψτέ τα μέ τρα 

που λή φθήκαν: […….............] 

Βρί σκέταί ο οίκονομίκο ς φορέ ας σέ 

οποίαδή ποτέ απο  τίς ακο λουθές 

καταστα σέίςxxvi : 

α) πτω χέυσή, ή   

β) δίαδίκασί α έξυγί ανσής, ή  

γ) έίδίκή  έκκαθα ρίσή, ή  

δ) αναγκαστίκή  δίαχέί ρίσή απο  έκκαθαρίστή  

ή  απο  το δίκαστή ρίο, ή  

έ) έ χέί υπαχθέί  σέ δίαδίκασί α πτωχέυτίκου  

συμβίβασμου , ή   

στ) αναστολή  έπίχέίρήματίκω ν 

δραστήρίοτή των, ή   

ζ) σέ οποίαδή ποτέ ανα λογή κατα στασή 

προκυ πτουσα απο  παρο μοία δίαδίκασί α 

προβλέπο μένή σέ έθνίκέ ς δίατα ξέίς νο μου 

Εα ν ναί: 

- Παραθέ στέ λέπτομέρή  στοίχέί α: 

- Δίέυκρίνί στέ τους λο γους γία τους οποί ους 

ωστο σο ο οίκονομίκο ς φορέ ας, θα δυ ναταί να 

έκτέλέ σέί τή συ μβασή, λαμβανο μένής υπο ψή 

τής έφαρμοστέ ας έθνίκή ς νομοθέσί ας καί 

των μέ τρων σχέτίκα  μέ τή συνέ χέ συνέ χίσή 

τής έπίχέίρήματίκή ς του λέίτουργί ας υπο  

αυτέ ς αυτέ ς τίς πέρίστα σέίςxxvii  

Εα ν ή σχέτίκή  τέκμήρί ωσή δίατί θέταί 

ήλέκτρονίκα , αναφέ ρέτέ: 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχέί δίαπρα ξέί ο οίκονομίκο ς φορέ ας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφέρθου ν λέπτομέρέί ς 

πλήροφορί ές: 

[] Ναί [] Όχί 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έ χέί λα βέί ο οίκονομίκο ς φορέ ας 

μέ τρα αυτοκα θαρσής;  

[] Ναί [] Όχί 

Εάν το έχει πράξει, πέρίγρα ψτέ τα μέ τρα 

που λή φθήκαν:  

[..........……] 

Έχέί συνα ψέί ο οίκονομίκο ς φορέ ας 

συμφωνίες μέ α λλους οίκονομίκου ς φορέί ς 

με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφέρθου ν λέπτομέρέί ς 

πλήροφορί ές: 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έ χέί λα βέί ο οίκονομίκο ς φορέ ας 

μέ τρα αυτοκα θαρσής;  

[] Ναί [] Όχί 

Εάν το έχει πράξει, πέρίγρα ψτέ τα μέ τρα 

που λή φθήκαν: 

[……] 

Γνωρί ζέί ο οίκονομίκο ς φορέ ας τήν υ παρξή 

τυχο ν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 

λο γω τής συμμέτοχή ς του στή δίαδίκασί α 

ανα θέσής τής συ μβασής; 

Εάν ναι, να αναφέρθου ν λέπτομέρέί ς 

πλήροφορί ές: 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

 

[.........…] 

Έχέί παρα σχέί ο οίκονομίκο ς φορέ ας ή  

έπίχέί ρήσή συνδέδέμέ νή μέ αυτο ν 

συμβουλές στήν αναθέ τουσα αρχή  ή  στον 

αναθέ τοντα φορέ α ή  έ χέί μέ α λλο τρο πο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία τής 

δίαδίκασί ας συ ναψής τής συ μβασήςxxx; 

Εάν ναι, να αναφέρθου ν λέπτομέρέί ς 

πλήροφορί ές: 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχέί έπίδέί ξέί ο οίκονομίκο ς φορέ ας σοβαρή  

ή  έπαναλαμβανο μένή πλήμμέ λέίαxxxi κατα  

τήν έκτέ λέσή ουσίω δους απαί τήσής στο 

πλαί σίο προήγου μένής δήμο σίας συ μβασής, 

προήγου μένής συ μβασής μέ αναθέ τοντα 

φορέ α ή  προήγου μένής συ μβασής 

παραχω ρήσής που έί χέ ως αποτέ λέσμα τήν 

προ ωρή καταγγέλί α τής προήγου μένής 

συ μβασής , αποζήμίω σέίς ή  α λλές παρο μοίές 

κυρω σέίς;  

Εάν ναι, να αναφέρθου ν λέπτομέρέί ς 

πλήροφορί ές: 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έ χέί λα βέί ο οίκονομίκο ς φορέ ας 

μέ τρα αυτοκα θαρσής;  

[] Ναί [] Όχί 

Εάν το έχει πράξει, πέρίγρα ψτέ τα μέ τρα 

που λή φθήκαν: 
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[……] 

Μπορέί  ο οίκονομίκο ς φορέ ας να 

έπίβέβαίω σέί ο τί: 

α) δέν έ χέί κρίθέί  έ νοχος σοβαρω ν ψέυδω ν 

δήλω σέων κατα  τήν παροχή  των 

πλήροφορίω ν που απαίτου νταί γία τήν 

έξακρί βωσή τής απουσί ας των λο γων 

αποκλέίσμου  ή  τήν πλή ρωσή των κρίτήρί ων 

έπίλογή ς, 

β) δέν έ χέί αποκρυ ψέί τίς πλήροφορί ές αυτέ ς, 

γ) ή ταν σέ θέ σή να υποβα λλέί χωρί ς 

καθυστέ ρήσή τα δίκαίολογήτίκα  που 

απαίτου νταί απο  τήν αναθέ τουσα 

αρχή /αναθέ τοντα φορέ α  

δ) δέν έ χέί έπίχέίρή σέί να έπήρέα σέί μέ 

αθέ μίτο τρο πο τή δίαδίκασί α λή ψής 

αποφα σέων τής αναθέ τουσας αρχή ς ή  του 

αναθέ τοντα φορέ α, να αποκτή σέί 

έμπίστέυτίκέ ς πλήροφορί ές που ένδέ χέταί να 

του αποφέ ρουν αθέ μίτο πλέονέ κτήμα στή 

δίαδίκασί α ανα θέσής ή  να παρα σχέί έξ 

αμέλέί ας παραπλανήτίκέ ς πλήροφορί ές που 

ένδέ χέταί να έπήρέα σουν ουσίωδω ς τίς 

αποφα σέίς που αφορου ν τον αποκλέίσμο , 

τήν έπίλογή  ή  τήν ανα θέσή;  

έ) δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρέίς 

(3) πρα ξέίς έπίβολή ς προστί μου απο  

τα αρμο δία έλέγκτίκα  ο ργανα του Σω ματος 

Επίθέω ρήσής Εργασί ας γία παραβα σέίς 

τής έργατίκή ς νομοθέσί ας που 

χαρακτήρί ζονταί, συ μφωνα μέ τήν 

υπουργίκή  απο φασή 2063/Δ1632/2011 

(Β΄ 266), ο πως έκα στοτέ ίσχυ έί, ως 

«υψήλή ς» ή  «πολυ  υψήλή ς» σοβαρο τήτας, 

οί οποί ές προκυ πτουν αθροίστίκα  απο  

τρέίς (3)  δίένέργήθέ ντές έλέ γχους, ή  ββ) 

δυ ο (2) πρα ξέίς έπίβολή ς προστί μου απο  

τα αρμο δία έλέγκτίκα  ο ργανα του 

Σω ματος Επίθέω ρήσής Εργασί ας γία 

παραβα σέίς τής έργατίκή ς νομοθέσί ας 

που αφορου ν τήν αδή λωτή έργασί α, οί 

οποί ές προκυ πτουν αθροίστίκα  απο  δυ ο 

[] Ναί [] Όχί 
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(2) δίένέργήθέ ντές   έλέ γχους. Οί υπο  αα΄ 

καί ββ΄ κυρω σέίς   πρέ πέί να έ χουν 

αποκτή σέί τέλέσί δίκή καί δέσμέυτίκή  ίσχυ  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέ χουν οί πρου ποθέ σέίς έφαρμογή ς τής 

παρ. 4 του α ρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναί [] Όχί  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορα  τα κρίτή ρία έπίλογή ς (ένο τήτα  ή  ένο τήτές Α έ ως Δ του παρο ντος μέ ρους), ο 

οίκονομίκο ς φορέ ας δήλω νέί ο τί:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 

οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πλήροί  ο λα τα απαίτου μένα κρίτή ρία 

έπίλογή ς; 

[] Ναί [] Όχί 

 

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 

τήρου νταί στήν Ελλα δα ή  στο κρα τος μέ λος 

έγκατα στασή ςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρέία ζέταί έίδίκή  έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκέκρίμέ νου 

οργανίσμου  γία να έ χέί τή δυνατο τήτα να 

παρα σχέί τίς σχέτίκέ ς υπήρέσί ές στή χω ρα 

έγκατα στασή ς του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναί [] Όχί 
Εα ν ναί, δίέυκρίνί στέ γία ποία προ κέίταί καί 

δήλω στέ αν τή δίαθέ τέί ο οίκονομίκο ς φορέ ας:  
[ …] [] Ναί [] Όχί 
 

(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: 

1α) Ο («γένίκο ς») ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οίκονομίκου  φορέ α γία τον 

αρίθμο  οίκονομίκω ν έτω ν που απαίτου νταί 

στή σχέτίκή  δίακή ρυξή ή  στήν προ σκλήσή ή  

στα έ γγραφα τής συ μβασής : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος έτή σίος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έ τος: [……] κυ κλος 

έργασίω ν:[……][…]νο μίσμα 

έ τος: [……] κυ κλος 

έργασίω ν:[……][…]νο μίσμα 

έ τος: [……] κυ κλος 

έργασίω ν:[……][…]νο μίσμα 

 

 

 

(αρίθμο ς έτω ν, μέ σος κυ κλος έργασίω ν):  

[……],[……][…]νο μίσμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο έτή σίος («έίδίκο ς») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον 

επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται 

από τη σύμβαση καί προσδίορί ζέταί στή 

σχέτίκή  δίακή ρυξή  ή  στήν προ σκλήσή ή  στα 

έ γγραφα τής συ μβασής γία τον αρίθμο  

οίκονομίκω ν έτω ν που απαίτου νταί έί ναί ο 

έξή ς: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος έτή σίος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έ τος: [……] κυ κλος έργασίω ν: [……][…] 

νο μίσμα 

έ τος: [……] κυ κλος έργασίω ν: [……][…] 

νο μίσμα 

έ τος: [……] κυ κλος έργασίω ν: [……][…] 

νο μίσμα 

 

 

 

 

 

(αρίθμο ς έτω ν, μέ σος κυ κλος έργασίω ν):  

[……],[……][…] νο μίσμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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3) Σέ πέρί πτωσή που οί πλήροφορί ές σχέτίκα  

μέ τον κυ κλο έργασίω ν (γένίκο  ή  έίδίκο ) δέν 

έί ναί δίαθέ σίμές γία ολο κλήρή τήν 

απαίτου μένή πέρί οδο, αναφέ ρέτέ τήν 

ήμέρομήνί α που ίδρυ θήκέ ή  α ρχίσέ τίς 

δραστήρίο τήτέ ς του ο οίκονομίκο ς φορέ ας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορα  τίς χρήματοοίκονομίκέ ς 

αναλογί έςxxxvi που ορί ζονταί στή σχέτίκή  

δίακή ρυξή ή  στήν προ σκλήσή ή  στα έ γγραφα 

τής συ μβασής, ο οίκονομίκο ς φορέ ας δήλω νέί 

ο τί οί πραγματίκέ ς τίμέ ς των απαίτου μένων 

αναλογίω ν έ χουν ως έξή ς: 

Εα ν ή σχέτίκή  τέκμήρί ωσή δίατί θέταί 

ήλέκτρονίκα , αναφέ ρέτέ: 

(προσδίορίσμο ς τής απαίτου μένής 

αναλογί ας-αναλογί α μέταξυ  x καί yxxxvii -καί ή 

αντί στοίχή αξί α) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλίσμέ νο ποσο  στήν ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οίκονομίκου  φορέ α έί ναί το έξή ς: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νο μίσμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορα  τίς λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οί οποί ές 

(ένδέ χέταί να) έ χουν προσδίορίστέί  στή 

σχέτίκή  δίακή ρυξή ή  στήν προ σκλήσή ή  στα 

έ γγραφα τής συ μβασής, ο οίκονομίκο ς 

φορέ ας δήλω νέί ο τί: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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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: 

1α) Μο νο γία τίς δημόσιες συμβάσεις 

έργων: 

Κατα  τή δία ρκέία τής πέρίο δου 

αναφορα ςxxxviii, ο οίκονομίκο ς φορέ ας έ χέί 

εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αρίθμο ς έτω ν (ή πέρί οδος αυτή  

προσδίορί ζέταί στή σχέτίκή  δίακή ρυξή ή  στήν 

προ σκλήσή ή  στα έ γγραφα τής συ μβασής που 

αναφέ ρονταί στήν δίακή ρυξή): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μο νο γία δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατα  τή δία ρκέία τής πέρίο δου αναφορα ςxxxix, 

ο οίκονομίκο ς φορέ ας έ χέί προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών του είδους που έχει 

προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 

είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατα  τή συ νταξή του σχέτίκου  καταλο γου 

αναφέ ρέτέ τα ποσα , τίς ήμέρομήνί ές καί τους 

παραλή πτές δήμο σίους ή  ίδίωτίκου ςxl: 

Αρίθμο ς έτω ν (ή πέρί οδος αυτή  

προσδίορί ζέταί στή σχέτίκή  δίακή ρυξή ή  στήν 

προ σκλήσή ή  στα έ γγραφα τής συ μβασής που 

αναφέ ρονταί στήν δίακή ρυξή):  

[…...........] 
Πέρίγραφή  ποσα  ήμέρομήνί ές παραλή πτές 

    
 

2) Ο οίκονομίκο ς φορέ ας μπορέί  να 

χρήσίμοποίή σέί το ακο λουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ίδί ως τους υπέυ θυνους γία τον 

έ λέγχο τής ποίο τήτας: 

Στήν πέρί πτωσή δήμο σίων συμβα σέων 

έ ργων, ο οίκονομίκο ς φορέ ας θα μπορέί  να 

χρήσίμοποίή σέί το ακο λουθο τέχνίκο  

προσωπίκο  ή  τίς ακο λουθές τέχνίκέ ς 

υπήρέσί ές γία τήν έκτέ λέσή του έ ργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οίκονομίκο ς φορέ ας χρήσίμοποίέί  τον 

ακο λουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει 

τα ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση 

της ποιότητας καί τα μέσα μελέτης και 

έρευνας που δίαθέ τέί έί ναί τα ακο λουθα:  

[……] 
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4) Ο οίκονομίκο ς φορέ ας θα μπορέί  να 

έφαρμο σέί τα ακο λουθα συστή ματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού καί 

ανί χνέυσής κατα  τήν έκτέ λέσή τής συ μβασής: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που 

θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 

προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 

σκοπό: 

Ο οίκονομίκο ς φορέ ας θα έπίτρέ πέί τή 

δίένέ ργέία ελέγχωνxlii ο σον αφορα  το 

παραγωγικό δυναμικό ή  τίς τεχνικές 

ικανότητες του οίκονομίκου  φορέ α καί, 

έφο σον κρί νέταί αναγκαί ο, ο σον αφορα  τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτο ς 

δίαθέ τέί καθω ς καί τα μέτρα που λαμβάνει 

για τον έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναί [] Όχί 

6) Οί ακο λουθοί τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων δίατί θένταί 

απο : 

α) τον ί δίο τον πα ροχο υπήρέσίω ν ή  τον 

έργολα βο, 

και/ή (ανα λογα μέ τίς απαίτή σέίς που 

ορί ζονταί στή σχέτίκή  προ σκλήσή ή  

δίακή ρυξή ή  στα έ γγραφα τής συ μβασής) 

β) τα δίέυθυντίκα  στέλέ χή του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οίκονομίκο ς φορέ ας θα μπορέί  να 

έφαρμο ζέί τα ακο λουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατα  τήν 

έκτέ λέσή τής συ μβασής: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οίκονομίκου  φορέ α καί ο 

αρίθμο ς των δίέυθυντίκω ν στέλέχω ν του 

κατα  τα τέλέυταί α τρί α έ τή ή ταν τα έξή ς:  

Έτος, μέ σο έτή σίο έργατου παλλήλίκο  

προσωπίκο :  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αρίθμο ς δίέυθυντίκω ν στέλέχω ν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οίκονομίκο ς φορέ ας θα έ χέί στή δία θέσή  

του τα ακο λουθα μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό γία 

τήν έκτέ λέσή τής συ μβασής: 

[……] 

10) Ο οίκονομίκο ς φορέ ας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακο λουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) τής συ μβασής: 

[....……] 

11) Γία δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :  
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Ο οίκονομίκο ς φορέ ας θα παρα σχέί τα 

απαίτου μένα δέί γματα, πέρίγραφέ ς ή  

φωτογραφί ές των προί ο ντων που θα 

προμήθέυ σέί, τα οποί α δέν χρέία ζέταί να 

συνοδέυ ονταί απο  πίστοποίήτίκα  

γνήσίο τήτας· 

Κατα  πέρί πτωσή, ο οίκονομίκο ς φορέ ας 

δήλω νέί πέραίτέ ρω ο τί θα προσκομί σέί τα 

απαίτου μένα πίστοποίήτίκα  γνήσίο τήτας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Γία δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορέί  ο οίκονομίκο ς φορέ ας να 

προσκομί σέί τα απαίτου μένα 

πιστοποιητικά που έ χουν έκδοθέί  απο  

έπί σήμα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή  

υπήρέσί ές αναγνωρίσμέ νων ίκανοτή των, μέ 

τα οποί α βέβαίω νέταί ή καταλλήλο τήτα των 

προί ο ντων, έπαλήθέυο μένή μέ παραπομπέ ς 

στίς τέχνίκέ ς προδίαγραφέ ς ή  σέ προ τυπα, 

καί τα οποί α ορί ζονταί στή σχέτίκή  

δίακή ρυξή ή  στήν προ σκλήσή ή  στα έ γγραφα 

τής συ μβασής που αναφέ ρονταί στή 

δίακή ρυξή; 

Εάν όχι, έξήγή στέ τους λο γους καί αναφέ ρέτέ 

ποία α λλα αποδέίκτίκα  μέ σα μπορου ν να 

προσκομίστου ν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

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 έί ναί σέ θέ σή ο οίκονομίκο ς φορέ ας να 

προσκομί σέί πιστοποιητικά που έ χουν 

έκδοθέί  απο  ανέξα ρτήτους οργανίσμου ς που 

βέβαίω νουν ο τί ο οίκονομίκο ς φορέ ας 

συμμορφω νέταί μέ τα απαίτου μένα 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπέρίλαμβανομέ νής τής προσβασίμο τήτας 

γία α τομα μέ έίδίκέ ς ανα γκές; 

Εάν όχι, έξήγή στέ τους λο γους καί 

δίέυκρίνί στέ ποία α λλα αποδέίκτίκα  μέ σα 

μπορου ν να προσκομίστου ν ο σον αφορα  το 

συ στήμα δίασφα λίσής ποίο τήτας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα έί ναί σέ θέ σή ο οίκονομίκο ς φορέ ας να 

προσκομί σέί πιστοποιητικά που έ χουν 

έκδοθέί  απο  ανέξα ρτήτους οργανίσμου ς που 

βέβαίω νουν ο τί ο οίκονομίκο ς φορέ ας 

συμμορφω νέταί μέ τα απαίτου μένα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, έξήγή στέ τους λο γους καί 

δίέυκρίνί στέ ποία α λλα αποδέίκτίκα  μέ σα 

μπορου ν να προσκομίστου ν ο σον αφορα  τα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναί [] Όχί 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 

διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 

όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 

διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντίκέίμένίκα  καί χωρί ς 

δίακρί σέίς κρίτή ρία ή  κανο νές που προ κέίταί 

να έφαρμοστου ν γία τον πέρίορίσμο  του 

αρίθμου  των υποψήφί ων μέ τον ακο λουθο 

τρο πο: 

Εφο σον ζήτου νταί ορίσμέ να πίστοποίήτίκα  ή  

λοίπέ ς μορφέ ς αποδέίκτίκω ν έγγρα φων, 

αναφέ ρέτέ γία καθένα από αυτά αν ο 

οίκονομίκο ς φορέ ας δίαθέ τέί τα 

απαίτου μένα έ γγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναί [] Όχίxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

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

που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

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 Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδίορίσμο ς τής 

δίαδίκασί ας προμή θέίας: (συνοπτίκή  πέρίγραφή , παραπομπή  στή δήμοσί έυσή στον έθνίκο  

τυ πο, έ ντυπο καί ήλέκτρονίκο , αρίθμο ς αναφορα ς)]. 

 

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

 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 

τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια 

ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 

θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
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25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και 

εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» 

(αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 

(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και 

άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 

1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 

έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 

λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 

όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
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xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 

στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός 

της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος 

υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία 

αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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