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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ 

Παροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 

φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: [Διμοσ Βόλβθσ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΗΜΔΗ : *6057] 

- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: *ταυρόσ Θεςςαλονίκθσ, 570 14] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Σακατηόγλου Ηρακλισ, Γιαλίδου Ανδριανι] 

- Σθλζφωνο: *2397330233, 2397330222] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: *dimos@dimosvolvis.gr] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.dimosvolvis.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 

CPV): [ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ ΤΔΡΕΤΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ] 

CPV: [45231300-8 - Καηαζκεσαζηικές εργαζίες για αγωγούς ύδρεσζης και αποτέηεσζης] 

- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: *20PROC007977034 2021-01-04] 

- Η ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *Ζργα] 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *……+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει):  

[ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 54/2019] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Πλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Σθλζφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Όχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Όχι 
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πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που 

είναι αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ 

παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Σθλζφωνο: *……+ 

Ηλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Όχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ 

ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ 

αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ 

υπθρεςίεσ, είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι 

υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το 

τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για 

τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ 

IV και V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται 

ρθτϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Όχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' 

εφαρμογι του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  

προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και 

Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτθxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασxiii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Τπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναφζρετεxvii: 

α) Ημερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Ημερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
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διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xviii 

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xix; 

*+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκανxx: *……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Πωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Η εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Όχι  

-*+ Ναι *+ Όχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxix; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Όχι 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Όςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο 

οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι:  

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxi
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxii: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiii: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) ε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Όςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ (προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
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αναλογίεσxxxiv που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

αναλογία μεταξφ x και yxxxv -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Σο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Όςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxvi, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxxxvii, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

τθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 
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8) Σο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

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

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

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

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

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

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

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

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxxxviii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα 

μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονταιxxxix, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ 

αυτι διατίκεται δωρεάνxl. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτο Διμο Βόλβθσ *προςδιοριςμόσ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, 

προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω 

υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ 

Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ 

διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, 

ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
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i

 

 

 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) 

κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 

μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται 

μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ 

οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 

ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια 

ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ 

απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ 

του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι 

κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ 

δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 

2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ 

“διαφκορά”. 

x
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία 

ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 

τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του 

υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
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«Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ 

περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ 

εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ 

και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του 

υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων 

αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που 

λιφκθκαν.  

xxi
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων 

καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
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ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν 

ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν 

ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 

λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 

κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί 

ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα 

κράτθ μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxv
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvi
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxvii
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν 

επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xxxviii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ 

ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν 

εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ 

υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xxxix
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
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xl
 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που 

παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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