
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Πίνακας ανηιζηοίτιζης λόγων αποκλειζμού-κριηηρίων ποιοηικής επιλογής και αποδεικηικών 

μέζων (Προζαρμοζμένο από ηην Αναθέηοσζα Αρτή) 

Αποδεικτικά μζςα-Προμικειεσ (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

2.2.3.1 Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ για τα 
αδικιματα που ορίηονται ςτο άρκρο 73 παρ. 1 ν. 
4412/2016: 
υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το 
δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 
Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ 
Σρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με 
τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
Παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι 
του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1: α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ 
δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

2.2.3.2 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, τόςο 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτθν 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

Α) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ- μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν 
εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2. : α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis))  και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
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ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ:  
Φορολογικι Ενθμερότθτα, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, 
βεβαίωςθ οφειλισ που εκδίδεται από τθν Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν 
ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ  ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ.  
 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 
όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 
εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι 
άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Β) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν 
εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2: α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ: Αςφαλιςτικι 
Ενθμερότθτα άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ 
που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτι 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τθσ (και οποιοδιποτε άλλου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον 
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οποίο τυχόν υπάγεται)  

 Γ) Τπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του 
ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ. Η διλωςθ απαιτείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν 
υπάγεται  αποκλειςτικά ςτον e-ΕΦΚΑ)  

 Δ) Τπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

2.2.3.4.α Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ  

2.2.3.4.β Καταςτάςεισ οικονομικισ αφερεγγυότθτασ: 
Πτϊχευςθ 
Τπαγωγι ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ειδικι 
εκκακάριςθ 
Αναγκαςτικι διαχείριςθ από δικαςτιριο ι εκκακαριςτι  
Τπαγωγι ςε Διαδικαςία εξυγίανςθσ 
 

Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα 
δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό 
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4.β: α) επίςθμθ 
διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
προςκομίηουν: 
α) Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο 
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Πρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
 Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. 
περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του 
νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΠΕ προςκομίηεται επιπλζον 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
β) Πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό 
πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των 
εταίρων.  
Προκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ,  το Ενιαίο 
Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα 
ςωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το 
Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
 

γ) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “τοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από 
τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet,  από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ 
τουσ. 

2.2.3.4.γ υμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του εφαρμογισ θ 
περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), 
και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ 

2.2.3.4.δ φγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ 

2.2.3.4.ε Παροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ, 
ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 
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προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ [άλλωσ, ςε 
περίπτωςθ προθγοφμενθσ εμπλοκισ, αυτι δθλϊνεται ωσ 
πραγματικό γεγονόσ+ 

2.2.3.4.ςτ Πρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ από προθγοφμενθ ςφμβαςθ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων 
ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

2.2.3.4.η 
και θ 

οβαρζσ απατθλζσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, 
αδυναμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν, απόπειρα 
επθρεαςμοφ, με ακζμιτο τρόπο, τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι απόκτθςθσ 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.   
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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) δεν ιταν 
ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, 
και 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 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

2.2.3.4.κ Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε 
βάροσ του πεικαρχικι ποινι ι άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο 
του επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με 
πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

2.2.3.9 Οριηόντιοσ αποκλειςμόσ από μελλοντικζσ διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ 

Τπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν ζχει επιβλθκεί 
ςτον οικονομικό φορζα θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 

2.2.3.5 Αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ 
 

[Μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 
1.000.000 ευρϊ και μόνο για ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι νομικά πρόςωπα 
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ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ των οποίων ςυμμετζχουν ανϊνυμεσ εταιρείεσ 
ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ 
εταιρεία] 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ 
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. α) τθσ 
παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  
ii) Όςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, 
για τθν απόδειξθ του ελζγχου δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ 
διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι 
του προςωρινοφ αναδόχου,  πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του 
τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, 
οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων 
επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό 
ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ 
από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο ζγγραφο από το οποίο 
προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι 
εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.5. 
iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του προςωρινοφ 
αναδόχου: 
- Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι 
του. 
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ 
και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 
εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
Ειδικότερα: 
Α) Όςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να 



Αποδεικτικά μζςα-Προμικειεσ (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι 
κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό 
των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. 
Β) Όςον αφορά τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά 
νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 
Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ 
μετοχζσ,  προςκομίηουν : 
i) Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ 
ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του 
κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο 
βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ 
ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει 
ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ.     
Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν 
προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν, προςκομίηουν: 
i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, 
διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. 
Για τθν περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ 
προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 
ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν 
τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, 
iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι 
κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό 
(1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν 
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τελευταία Γενικι υνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά 
ςτθν εταιρεία. ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ 
λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα 
αρχι δεν διακζτει διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ 
αιτιολογίασ αυτισ. 
iv) Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγου αποκλειςμοφ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005 οι Α.Α. δφνανται να απαιτοφν 
υπεφκυνθ διλωςθ ότι οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ δεν είναι 
εξωχϊριεσ και δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 εδαφ. α & 
β του άρκρου 4 του Ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει. 

2.2.4 Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 
 

Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, το 
οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
 

Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο εμπορικό μθτρϊο, το οποίο να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελθτθρίων (Εμπορικό, 
Βιομθχανικό ι Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο) 

 τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 
ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου 
τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
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2.2.5.α (“Ολικόσ”) Ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
Ο (“ολικόσ”) ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 
φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που 
απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ 
προκιρυξθσ/γνωςτοποίθςθσ ι των εγγράφων τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, των τριϊν (3) 
τελευταίων ετϊν ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςι τουσ είναι 
υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ . ε περίπτωςθ 
που ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ο οικονομικόσ φορζασ δεν 
υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ, τότε κα πρζπει να 
υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν 
ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. 
δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίωσ 
ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του 
ιςολογιςμοφ του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία 
που υπάρχουν ( π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ 
Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το ζτοσ αυτό. 
Επιχειριςεισ που λειτουργοφν ι αςκοφν επιχειρθματικι 
δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ 
κατά νόμο ιςολογιςμϊν τριϊν ετϊν, υποβάλλουν τουσ ιςολογιςμοφσ 
που ζχουν εκδοκεί και τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν 
κατά το διάςτθμα αυτό ( π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, 
δθλϊςεισ Φ.Π.Α. κ.λ.π.). 
 

2.2.5.β Μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για τον αρικμό ετϊν 
που απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ  

2.2.5.γ Ειδικόσ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ςτον τομζα 
για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ 

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ο μζςοσ ειδικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν των ετϊν που 
ηθτοφνται από τθ διακιρυξθ  

2.2.5.δ Ετιςιοσ (“ειδικόσ”) κφκλοσ εργαςιϊν 
Ο ετιςιοσ (“ειδικόσ”) κφκλοσ εργαςιϊν του οικονομικοφ 
φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα που καλφπτεται από 
τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι Διακιρυξθ 
για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται  

 φςταςθ οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθ δραςτθριοτιτων 
 

Για οικονομικοφσ φορείσ που ζχουν λειτουργιςει χρονικό διάςτθμα 
μικρότερο από το ηθτοφμενο ςτθ διακιρυξθ: Τπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ θμερομθνία ίδρυςθσ 
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του οικονομικοφ φορζα ι που άρχιςε τθσ δραςτθριότθτεσ ςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι λοιπζσ δθλϊςεισ προςαρμόηονται 
ανάλογα με το χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ. 

2.2.5.ε Χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ (δείκτεσ) 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα 
δθλϊνονται οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν 
(δεικτϊν) που ηθτοφνται   

2.2.5.ςτ Αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων 
 

Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο για τθν κάλυψθ επαγγελματικϊν 
κινδφνων. 

2.2.5.η Άλλεσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ 
 

 

2.2.6.α Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: παραδόςεισ είδουσ που 
ζχει προςδιοριςτεί 
Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: Κυριότερεσ 
παραδόςεισ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί κατά τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ 

α) Κατάλογο των κυριότερων προμθκειϊν που παραδόκθκαν και ο 
οποίοσ κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ςτοιχεία εμπειρίασ: 
Αναλυτικότερα:  
(i) Σα ςτοιχεία εμπειρίασ κα περιλαμβάνονται ςε πίνακα και κα είναι 
τα κάτωκι:  
α. Σίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ – Σοποκεςία. 
β. Ονομαςία Αναδόχου (Μεμονωμζνθ επιχείρθςθ ι Κοινοπραξία) 
τθσ ςφμβαςθσ.  
γ. Επιμεριςμόσ των παραδόςεων κάκε επιχείρθςθσ, ςτθν ςφμβαςθ 
(Ποςοςτό και είδοσ ςυμμετοχισ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ).  
δ. Εργοδότθσ (αποδζκτθσ).  
ε. Ημερομθνίεσ ζναρξθσ - περαίωςθσ τθσ ςφμβαςθσ (εφόςον ζχει 
περαιωκεί), διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  
ςτ. Σελικι αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α. 
θ. Εκτελεςμζνθ Αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ 
κ. φντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν 
οποία κα προκφπτει ότι καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  
(ii) Ο πίνακασ αυτόσ ςυνοδεφεται , εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι 
ανακζτουςα αρχι, από ςυμβάςεισ και πιςτοποιθτικά ορκισ 
εκτζλεςθσ αυτϊν που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια 
αρχι, ςτα οποία περιγράφεται το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και κα 
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αναφζρεται ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ και κα βεβαιϊνεται ότι αυτι 
εκτελζςτθκε ζντεχνα και εντόσ των εγκεκριμζνων 
χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, 
με αντίςτοιχθ διλωςθ του αποδζκτθ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των παραπάνω, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναφζρεται ο λόγοσ για τον 
οποίο δεν κατζςτθ εφικτι θ προςκόμιςθ των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν και θ οποία κα ςυνοδεφεται από αντίγραφο του 
τιμολογίου και, εφόςον υφίςταται, τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

2.2.6.β Σεχνικό προςωπικό ι τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τον ζλεγχο 
τθσ ποιότθτασ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα με αναφορά του 
τεχνικοφ προςωπικοφ ι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν, ιδίωσ των 
υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ. 
Να ςυνοδεφεται από κατάςταςθ προςωπικοφ κεωρθμζνθ από τθν 
Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, άλλωσ κατάςταςθ προςωπικοφ όπωσ 
αποτυπϊνεται κάκε φορά ςτθν τρζχουςα ιςχφουςα κατάςταςθ 
ενεργοφ προςωπικοφ που τθρείται ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα 
ΕΡΓΑΝΗ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων+ 

2.2.6.γ Σεχνικόσ εξοπλιςμόσ και μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία γίνεται 
περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των μζτρων που λαμβάνει ο 
οικονομικόσ φορζασ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και των 
μζςων μελζτθσ και ζρευνασ τθσ επιχείρθςθσ του. 
 

2.2.6.δ Μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία γίνεται 
περιγραφι των μζςων μελζτθσ και ζρευνασ που λαμβάνει ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

2.2.6.ε Διαχείριςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα 
περιγράφονται ο τρόποσ διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ που κα εφαρμόςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.6.ςτ *μόνο ςτθν περίπτωςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν, για τισ 
οποίεσ απαιτοφνται εργαςίεσ τοποκζτθςθσ ι 
εγκατάςταςθσ, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων+, 

Αναφορά τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων του 
προμθκευτι ι των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ  και 
ςυγκεκριμζνα  υπεφκυνθ διλωςθ με πίνακα με τα ονόματα, τουσ 
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Σίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν προςόντων που 
κατζχονται από: α) τον ίδιο τον ανάδοχο, και/ι (ανάλογα 
με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

τίτλουσ ςπουδϊν και τθν εμπειρία των ςτελεχϊν που κα είναι 
υπεφκυνα για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, βιογραφικά 
ςθμειϊματα, αποδεικτικά εμπειρίασ και τίτλοι ςπουδϊν των 
ςτελεχϊν, καταςτάςεισ προςωπικοφ, ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ 
εργαςίασ ι/και ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια του 
άρκρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) κ.α.] 

2.2.6.η Μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία γίνεται 
περιγραφι των μζτρων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που κα 
εφαρμόςει ο οικονομικόσ φορζασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.6.θ Μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα 
περιγράφεται ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ από τθ διακιρυξθ 
εξοπλιςμόσ.  

2.2.6.κ Αποδοχι ελζγχων από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον 
αυτι ςυγκατατεκεί, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο 
επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο ανάδοχοσ (Για ςφνκετα προϊόντα ι, 
κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα που πρζπει να 
ανταποκρίνονται ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό)  

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία δθλϊνει ότι 
αποδζχεται τθ διενζργεια ελζγχων όςον αφορά το παραγωγικό 
δυναμικό ι τισ τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα μελζτθσ και 
ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για 
τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ. 

2.2.6.ι Αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν κατά τα τελευταία τρία 
ζτθ  

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία αναφζρεται ο 
αρικμόσ των ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ του κατά τα τελευταία τρία 
χρόνια. 

2.2.6.ια Μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 
κατά τα τελευταία τρία ζτθ  

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία αναφζρεται 
το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του κατά τα τελευταία 
τρία χρόνια. 

2.2.6.ιβ Ποςοςτό υπεργολαβίασ 
 

Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα 
δθλϊνονται οι υπεργολάβοι ςτουσ οποίουσ κα ανατεκεί τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ και το ποςοςτό τθσ υπεργολαβίασ, κακϊσ και υπεφκυνθ 
διλωςθ των προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν 
ανάκεςθ τθσ υπεργολαβίασ με το ςχετικό ποςοςτό, ςε περίπτωςθ 
που ο οικονομικόσ φορζασ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ. 

2.2.6.ιγ Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: δείγματα, περιγραφι ι 
φωτογραφίεσ χωρίσ τθν πιςτοποίθςθ γνθςιότθτασ 

Προςκομίηονται κατά περίπτωςθ οι ηθτοφμενεσ φωτογραφίεσ ι 
περιγραφι των υπό προμικεια αγακϊν. ε περίπτωςθ που θ 
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 διακιρυξθ προβλζπει τθν προςκόμιςθ δειγμάτων, μπορεί να 
ηθτείται να περιλαμβάνεται ςτο φάκελο δελτίο αποςτολισ των 
δειγμάτων.  

2.2.6.ιδ Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: πιςτοποιθτικά από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ 
ποιότθτασ 
 

Σα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα ι ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά ελζγχου 
ποιότθτασ. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι ιςοδφναμα 
πιςτοποιθτικά υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί τουσ 
λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ 

2.2.7.α Πιςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά 
με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,  
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για άτομα 
με ειδικζσ ανάγκεσ 

Σα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν τθ 
ςυμμόρφωςθ με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι ιςοδφναμα 
πρότυπα από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε κράτθ-μζλθ υπεφκυνθ 
διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί τουσ λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 
ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

2.2.7.β Πιςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ ςχετικά 
με ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
 

Σα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν τθ 
ςυμμόρφωςθ με τα απαιτοφμενα πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι 
ιςοδφναμα πρότυπα από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε κράτθ-μζλθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί τουσ λόγουσ και κα 
διευκρινίηει ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
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