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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ – ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΩΝ ΜΕΩΝ (ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ) 

 

Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

2.2.3.1 Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο γηα ηα αδηθήκαηα πνπ νξίδνληαη 

ζην άξζξν 73 παξ. 1 λ. 4412/2016: 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Δλεξγεηηθή δσξνδνθία θαηά ην ειιεληθφ 

δίθαην θαη ην δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα 

Απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ 

ηεο Έλσζεο 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 

ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ 

εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή 

πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 2.2.3.1: α) επίζεκε 

δήισζε αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο φηη δελ 

εθδίδεηαη ή φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο (κφλν εάλ δελ θαζίζηαηαη 

δηαζέζηκε  

κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

2.2.3.2 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη 

αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη 

Α) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο- κέινπο ή ρψξαο. Αλ ην θξάηνο-

κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

ζηελ Διιάδα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο 

είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ απηφ 

δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 

2.2.3.2. : α) επίζεκε δήισζε αξκφδηαο 

δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη ή φηη δελ 

θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εάλ δελ 

θαζίζηαηαη δηαζέζηκε  

κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis))  θαη β) έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 

Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο:  

Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα, άιισο, ζηελ 

πεξίπησζε νθεηιήο, βεβαίσζε νθεηιήο πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ., πνπ λα είλαη ελ 

ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο  ή, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηή 

ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 

(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο.  

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο 

ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν 

ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο 

κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε 

ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Β) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 

θξάηνπο κέινπο ή ρψξαο. Αλ ην θξάηνο-κέινο 

ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 

έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ απηφ δελ 

θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 

2.2.3.2: α) επίζεκε δήισζε αξκφδηαο 

δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη ή φηη δελ 

θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν εάλ δελ 

θαζίζηαηαη δηαζέζηκε  

κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 

Γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο: 

Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα άιισο, ζηελ 

πεξίπησζε νθεηιήο, βεβαίσζε νθεηιήο πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ, πνπ λα είλαη ελ 

ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο, ή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηή 

ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 

(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο (θαη 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

νπνηνδήπνηε άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα 

ζηνλ νπνίν ηπρφλ ππάγεηαη)  

 Γ) Τπεχζπλε δήισζε αλαθνξηθά κε ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο 

νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο (ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη 

ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά 

Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο. Ζ δήισζε απαηηείηαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάγεηαη  απνθιεηζηηθά 

ζηνλ e-ΔΦΚΑ)  

 Γ) Τπεχζπλε δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ 

αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

2.2.3.4.α Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 

θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο  

2.2.3.4.β Καηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο 

αθεξεγγπφηεηαο: 

Πηψρεπζε 

Τπαγσγή ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή 

εηδηθή εθθαζάξηζε 

Αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ δηθαζηήξην 

ή εθθαζαξηζηή  

Τπαγσγή ζε Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο 

 

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή 

ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Αλ ην 

θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη 

ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή 

φπνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ηεο παξ. 2.2.3.4.β: α) επίζεκε δήισζε 

αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο φηη δελ εθδίδεηαη ή 

φηη δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κφλν 

εάλ δελ θαζίζηαηαη δηαζέζηκε  

κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 

πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis)) θαη β) έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε-κέιε ή ζηηο ρψξεο 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή 

ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

 

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

α) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 

Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, 

απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ 

πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή δηθαζηηθή 

εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, 

 Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο 

απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ 

πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ 

κεηαβνιψλ. 

β) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη 

ιπζεί θαη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε 

ησλ εηαίξσλ.  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο,  ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ 

Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα 

ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη 

γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην 

Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ παξαπάλσ 

εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ.. 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

 

γ) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία 

Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά 

εκθαλίδνληαη ζην taxisnet,  απφ ηελ νπνία λα 

πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

2.2.3.4.γ πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ 

 

Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ζπλάςεη 

ζπκθσλίεο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, άιισο, φηη ηπγράλεη ζηε 

πεξίπησζή ηνπ εθαξκνγήο ε πεξίπησζε β΄ 

ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 

(Α΄ 93), θαη δελ έρεη ππνπέζεη ζε επαλάιεςε 

ηεο παξάβαζεο 

2.2.3.4.δ χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο 

 

Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ γλσξίδεη ηελ 

χπαξμε ηπρφλ θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

2.2.3.4.ε Παξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο 

 

Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ή επηρείξεζε 

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ, δελ έρεη παξάζρεη 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή δελ έρεη 

κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

[άιισο, ζε πεξίπησζε πξνεγνχκελεο 

εκπινθήο, απηή δειψλεηαη σο πξαγκαηηθφ 

γεγνλφο] 

2.2.3.4.ζη Πξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή 

άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο απφ 

πξνεγνχκελε ζχκβαζε 

 

Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ έρεη ππνζηεί 

πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή 

άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε 

πξνεγνχκελε ζχκβαζε. 

2.2.3.4.δ 

θαη ε 

νβαξέο απαηειέο δειψζεηο, απφθξπςε 

πιεξνθνξηψλ, αδπλακία ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ, απφπεηξα επεξεαζκνχ, 

κε αζέκηην ηξφπν, ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: α) δελ έρεη θξηζεί 

έλνρνο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά 

ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

απφθηεζεο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.   

 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) δελ έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ 

ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, 

θαη δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 

αλάζεζε. 

2.2.3.4.ζ Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ 

παξαπηψκαηνο 

 

Τπεχζπλε δήισζε φηη: α) νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα θαη β) δελ έρεη 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ πεηζαξρηθή πνηλή ή 

άιινπο είδνπο θχξσζε ζην πιαίζην ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ απφ αξκφδηα επνπηηθή 

αξρή/θνξέα κε πεηζαξρηθέο-θπξσηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. 

2.2.3.9 Οξηδφληηνο απνθιεηζκφο απφ κειινληηθέο 

δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

Τπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη 

δελ έρεη επηβιεζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ε 

θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ απφ 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ζπκβάζεηο 

παξαρψξεζεο. 

2.2.3.5 Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ 

 

[Μφλν εθφζνλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο 

ζχκβαζεο ππεξβαίλεη ην 1.000.000 επξψ θαη 

κφλν γηα αλψλπκεο εηαηξείεο ή λνκηθά 

πξφζσπα ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε ησλ νπνίσλ 

ζπκκεηέρνπλ αλψλπκεο εηαηξείεο ή λνκηθά 

πξφζσπα ηεο αιινδαπήο  πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζε αλψλπκε εηαηξεία] 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εμαίξεζεο απφ ηελ 

ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ 

ηνπο θαηά ηελ πεξ. α) ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.5 

βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Υξεκαηηζηεξίνπ.  

ii) Όζνλ αθνξά ηελ εμαίξεζε ηεο πεξ. β) ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3.5, γηα ηελ απφδεημε ηνπ 

ειέγρνπ δηθαησκάησλ ςήθνπ ππεχζπλε 

δήισζε ηεο ειεγρφκελεο εηαηξείαο θαη, εάλ 

απηή είλαη δηαθνξεηηθή ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ,  πξφζζεηε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη 

επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ, νη εηαηξείεο 

δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ/ελεξγεηηθνχ ή 

θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, αλά 

πεξίπησζε θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ ειέγρνπλ ζηελ 

ειεγρφκελε απφ απηέο εηαηξεία. Οη ππεχζπλεο 

απηέο δειψζεηο ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά 

απφ βεβαίσζε ή άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη νη ειέγρνπζεο ηα δηθαηψκαηα 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

ςήθνπ εηαηξείεο είλαη επνπηεπφκελεο θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.5. 

iii) Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο 

κεηνρψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ: 

- Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο 

ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 

κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, πνπ λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

- Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ 

κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο 

ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην 

βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δηδηθφηεξα: 

Α) Όζνλ αθνξά ζηηο εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

Διιάδα αλψλπκεο εηαηξείεο ππνβάιιεηαη 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηνπο είλαη 

νλνκαζηηθέο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα 

ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ 

(κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 

θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο. 

Β) Όζνλ αθνξά ηηο αιινδαπέο αλψλπκεο 

εηαηξίεο ή αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο: 

Α) εθφζνλ έρνπλ θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο 

ηνπο νλνκαζηηθέο κεηνρέο,  πξνζθνκίδνπλ : 

i) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο 

ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 

κεηνρέο ηνπο είλαη νλνκαζηηθέο 

ii) Αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ θάζε κεηφρνπ, φπσο 

ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην 

βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία 

ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

iii) Κάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη 

θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη 

ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 30 (ηξηάληα) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο.     

Β)  εθφζνλ δελ έρνπλ ππνρξέσζε 

νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ ή δελ 

πξνβιέπεηαη ε νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ 

κεηνρψλ, πξνζθνκίδνπλ: 

i) βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο 

νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ 

αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ. Γηα 

ηελ πεξίπησζε κε πξφβιεςεο 

νλνκαζηηθνπνίεζεο πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

ii) έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε 

πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% 

ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, 

iii) εάλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, 

πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή θαηάζηαζε 

πξνζψπσλ, πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα 

ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ 

ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή 

πλέιεπζε, αλ ηα πξφζσπα απηά είλαη 

γλσζηά ζηελ εηαηξεία. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο 

πνπ δελ είλαη γλσζηά ηα σο άλσ πξφζσπα, ε 

δε αλαζέηνπζα αξρή δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή 

επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο 

απηήο. 

iv) Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 

3310/2005 νη Α.Α. δχλαληαη λα απαηηνχλ 

ππεχζπλε δήισζε φηη νη ζπκκεηέρνπζεο 

εηαηξείεο δελ είλαη εμσρψξηεο θαη δελ 

εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 εδαθ. α & 

β ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο 

ηζρχεη. 

2.2.4 Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ 

κεηξψν 

 

Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν 

επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ην νπνίν λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, εθηφο αλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, 

θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο.  

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν 

 

Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν εκπνξηθφ 

κεηξψν, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα 

(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο απηψλ, θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

ηζρχνο.  

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα γίλεηαη 

απνδεθηφ θαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 

απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ (Δκπνξηθφ, Βηνκεραληθφ ή 

Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην) 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην 

κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 

κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ 

ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε 

ζχκβαζεο. 

2.2.5.α (“Οιηθφο”) Δηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

Ο (“νιηθφο”) εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη 

ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο/γλσζηνπνίεζεο 

ή ησλ εγγξάθσλ ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο  

Ηζνινγηζκνχο ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ, 

ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο είλαη 

ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο . ε 

πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη ζε 

δεκνζίεπζε ηζνινγηζκνχ, ηφηε ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε γηα ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζρεηηθά 

επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ( π.ρ. 

δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δειψζεηο 

Φ.Π.Α. θ.ι.π.). Οκνίσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

έρεη αθφκε νινθιεξσζεί ε δεκνζίεπζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε 

ζπλνδεπφκελε απφ ηα ζρεηηθά επίζεκα 

ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ( π.ρ. δειψζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δειψζεηο Φ.Π.Α. 

θ.ι.π.)  γηα ην έηνο απηφ. 

Δπηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ή αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά 

λφκν ηζνινγηζκψλ ηξηψλ εηψλ, ππνβάιινπλ 

ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ηα 

ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά 

ην δηάζηεκα απηφ ( π.ρ. δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, δειψζεηο Φ.Π.Α. θ.ι.π.). 

 

2.2.5.β Μέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηνλ 

αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο 

ζρεηηθήο Γηαθήξπμεο  

2.2.5.γ Δηδηθφο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ζηνλ ηνκέα 

γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

βάζεη ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ν κέζνο εηδηθφο 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ησλ εηψλ πνπ 

δεηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε  

2.2.5.δ Δηήζηνο (“εηδηθφο”) θχθινο εξγαζηψλ 

Ο εηήζηνο (“εηδηθφο”) θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη απφ 

ηε ζχκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή Γηαθήξπμε γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη  

 χζηαζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλαξμε 

δξαζηεξηνηήησλ 

 

Γηα νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έρνπλ 

ιεηηνπξγήζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν 

απφ ην δεηνχκελν ζηε δηαθήξπμε: Τπεχζπλε 

δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ νπνία 

ζα δειψλεηαη ε εκεξνκελία ίδξπζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή πνπ άξρηζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο. Οη ινηπέο δειψζεηο 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο. 

2.2.5.ε Υξεκαηννηθνλνκηθέο αλαινγίεο (δείθηεο) 

 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη πξαγκαηηθέο 

ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ (δεηθηψλ) 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

πνπ δεηνχληαη   

2.2.5.ζη Αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθψλ 

θηλδχλσλ 

 

Αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην γηα ηελ θάιπςε 

επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ. 

2.2.5.δ Άιιεο νηθνλνκηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο 

 

 

2.2.6.α Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: 

παξαδφζεηο είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί 

Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ: Κπξηφηεξεο παξαδφζεηο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο 

α) Καηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ πξνκεζεηψλ 

πνπ παξαδφζεθαλ θαη ν νπνίνο ζα 

πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζηνηρεία εκπεηξίαο: 

Αλαιπηηθφηεξα:  

(i) Σα ζηνηρεία εκπεηξίαο ζα πεξηιακβάλνληαη 

ζε πίλαθα θαη ζα είλαη ηα θάησζη:  

α. Σίηινο ηεο ζχκβαζεο – Σνπνζεζία. 

β. Ολνκαζία Αλαδφρνπ (Μεκνλσκέλε 

επηρείξεζε ή Κνηλνπξαμία) ηεο ζχκβαζεο.  

γ. Δπηκεξηζκφο ησλ παξαδφζεσλ θάζε 

επηρείξεζεο, ζηελ ζχκβαζε (Πνζνζηφ θαη 

είδνο ζπκκεηνρήο ζε πεξίπησζε έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο).  

δ. Δξγνδφηεο (απνδέθηεο).  

ε. Ζκεξνκελίεο έλαξμεο - πεξαίσζεο ηεο 

ζχκβαζεο (εθφζνλ έρεη πεξαησζεί), δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο.  

ζη. Σειηθή αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. 

ε. Δθηειεζκέλε Αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο 

ΦΠΑ 

ζ. χληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη 

θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  

(ii) Ο πίλαθαο απηφο ζπλνδεχεηαη , εάλ κελ ν 

απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή, απφ 

ζπκβάζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά νξζήο 

εθηέιεζεο απηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ή 

ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ζηα νπνία 

πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

θαη ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο 

θαη ζα βεβαηψλεηαη φηη απηή εθηειέζηεθε 

έληερλα θαη εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη εάλ δε ν απνδέθηεο 

είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε αληίζηνηρε δήισζε 

ηνπ απνδέθηε. Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 

πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ, πξνζθνκίδεηαη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν δελ θαηέζηε εθηθηή ε πξνζθφκηζε ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε νπνία ζα 

ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ 

θαη, εθφζνλ πθίζηαηαη, ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο. 

2.2.6.β Σερληθφ πξνζσπηθφ ή ηερληθέο ππεξεζίεο 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε 

αλαθνξά ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ 

ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηδίσο ησλ ππεπζχλσλ 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

Να ζπλνδεχεηαη απφ θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ 

ζεσξεκέλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, 

άιισο θαηάζηαζε πξνζσπηθνχ φπσο 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

απνηππψλεηαη θάζε θνξά ζηελ ηξέρνπζα 

ηζρχνπζα θαηάζηαζε ελεξγνχ πξνζσπηθνχ 

πνπ ηεξείηαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

ΔΡΓΑΝΖ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ] 

2.2.6.γ Σερληθφο εμνπιηζκφο θαη κέηξα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ νπνία γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ησλ κέζσλ κειέηεο θαη 

έξεπλαο ηεο επηρείξεζεο ηνπ. 

 

2.2.6.δ Μέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 

 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ νπνία γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ κέζσλ 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ ιακβάλεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

2.2.6.ε Γηαρείξηζε ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ 

 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ν ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη ηα 

ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο πνπ ζα εθαξκφζεη 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.6.ζη [κφλν ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη 

εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ή εγθαηάζηαζεο, 

παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ], 

Σίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ πνπ θαηέρνληαη απφ: α) ηνλ 

ίδην ηνλ αλάδνρν, θαη/ή (αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε) β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ηνπ: 

Αλαθνξά ηίηισλ ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ηνπ πξνκεζεπηή 

ή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο 

επηρείξεζεο  θαη ζπγθεθξηκέλα  ππεχζπλε 

δήισζε κε πίλαθα κε ηα νλφκαηα, ηνπο 

ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηελ εκπεηξία ησλ 

ζηειερψλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ, βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα, απνδεηθηηθά εκπεηξίαο θαη ηίηινη 

ζπνπδψλ ησλ ζηειερψλ, θαηαζηάζεηο 

πξνζσπηθνχ, ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο ή/θαη αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ Ν. 

4387/2016 (Α 85) θ.α.] 

2.2.6.δ Μέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ νπνία γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ ζα 

εθαξκφζεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.6.ε Μεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφο 

εμνπιηζκφο 

 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ν ειάρηζηνο 

απαηηνχκελνο απφ ηε δηαθήξπμε εμνπιηζκφο.  

2.2.6.ζ Απνδνρή ειέγρσλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπγθαηαηεζεί, εμ 

νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν 

νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν αλάδνρνο (Γηα ζχλζεηα 

πξντφληα ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντφληα 

πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπφ)  

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ νπνία δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη 

θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

2.2.6.η Αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία έηε  

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

2.2.6.ηα Μέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
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Απνδεηθηηθά κέζα-Πξνκήζεηεο (2.2.9.2)  

α/α Λφγνο απνθιεηζκνχ-Κξηηήξην πνηνηηθήο 

επηινγήο 

Γηθαηνινγεηηθφ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε  ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην κέζν εηήζην 

εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ ηνπ θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

2.2.6.ηβ Πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο 

 

Τπεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη ππεξγνιάβνη 

ζηνπο νπνίνπο ζα αλαηεζεί ηκήκα ηεο 

ζχκβαζεο θαη ην πνζνζηφ ηεο ππεξγνιαβίαο, 

θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη 

ηελ αλάζεζε ηεο ππεξγνιαβίαο κε ην ζρεηηθφ 

πνζνζηφ, ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο αλαθεξπρζεί αλάδνρνο. 

2.2.6.ηγ Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: δείγκαηα, 

πεξηγξαθή ή θσηνγξαθίεο ρσξίο ηελ 

πηζηνπνίεζε γλεζηφηεηαο 

 

Πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε νη 

δεηνχκελεο θσηνγξαθίεο ή πεξηγξαθή ησλ 

ππφ πξνκήζεηα αγαζψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε 

δηαθήξπμε πξνβιέπεη ηελ πξνζθφκηζε 

δεηγκάησλ, κπνξεί λα δεηείηαη λα 

πεξηιακβάλεηαη ζην θάθειν δειηίν 

απνζηνιήο ησλ δεηγκάησλ.  

2.2.6.ηδ Γηα ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: 

πηζηνπνηεηηθά απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ή 

επίζεκεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ηεο 

πνηφηεηαο 

 

Σα θαηά πεξίπησζε δεηνχκελα ή ηζνδχλακα 

πηζηνπνηεηηθά ειέγρνπ πνηφηεηαο. 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηέηνηα 

ή ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά ππεχζπλε 

δήισζε κε ηελ νπνία ζα εμεγεί ηνπο ιφγνπο 

θαη ζα δηεπθξηλίδεη πνηα άιια απνδεηθηηθά 

κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο 

2.2.7.α Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο 

Σα θαηά πεξίπησζε δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα 

απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο. 

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηέηνηα 

ή ηζνδχλακα πξφηππα απφ νξγαληζκνχο 

εδξεχνληεο ζε θξάηε-κέιε ππεχζπλε δήισζε 

κε ηελ νπνία ζα εμεγεί ηνπο ιφγνπο θαη ζα 

δηεπθξηλίδεη πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

2.2.7.β Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα ή 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

 

Σα θαηά πεξίπησζε δεηνχκελα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηα 

απαηηνχκελα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο. Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 

δηαζέηεη ηέηνηα ή ηζνδχλακα πξφηππα απφ 

νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε θξάηε-κέιε, 

ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα εμεγεί 

ηνπο ιφγνπο θαη ζα δηεπθξηλίδεη πνηα άιια 

απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
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