
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ-ΩΝ ΔΗΛΩΗ-ΔΗΛΩΕΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΟΜΙΖΟΝΣΑΙ Ω 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ1 

 

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι: 

 

Παράγραφοσ 2.2.3.2. διακιρυξθσ: 

Δεν ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ 

και με δεςμευτικι ιςχφ ςφμφωνα με τισ ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία ότι ζχω/ζχουμε 

ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ2,3.  

Ή 

Ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που δεν ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ 

και με δεςμευτικι ιςχφ ςφμφωνα με τισ ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν ελλθνικι νομοκεςία, ότι ζχω/ζχουμε 

ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ αλλά τα ςυγκεκριμζνα ποςά είναι εξαιρετικά μικρά. [αναγράφονται τα 

ποςά] 

Ή 

Ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και 

με δεςμευτικι ιςχφ ςφμφωνα με τισ ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

                                                 

1
 Αφορά ςτθν περίπτωςθ που δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ και δεν είναι υποχρεωτικι 

θ ζνορκθ βεβαίωςθ κατά τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

2 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, θ 

παροφςα διλωςθ αφορά ωσ προσ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ. 

3 Οι υποχρεϊςεισ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι 

εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Επίςθσ, όταν οι 

υποχρεϊςεισ ζχουν εκπλθρωκεί με τθν καταβολι των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, 

είτε όταν υπάρχει υπαγωγι ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι ςτο μζτρο που τθροφνται 

οι όροι του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 



εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν εκνικι νομοκεςία ότι ζχω/ζχουμε ακετιςει 

υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ αλλά ενθμερϊκθκα/ενθμερωκικαμε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που 

οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τθ 

δυνατότθτα να εκπλθρϊςουμε τισ υποχρεϊςεισ μασ ι να προβοφμε ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ/τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. [αναγράφεται το ποςό και η ημερομηνία 

ενημζρωςησ] 

 

Παράγραφοσ 2.2.3.4. περ. α Διακιρυξθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων δεν ζχω/ουμε ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ μασ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το 

δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το ελλθνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ κακϊσ και τισ 

διατάξεισ οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα X του Προςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016: 

 

Παράγραφοσ 2.2.3.4. περ. β Διακιρυξθσ4 

Ζχω/ζχουμε υπαχκεί ςε προπτωχευτικι ι πτωχευτικι διαδικαςία αλλά 

είμαι/είμαςτε ςε κζςθ να εκτελζςω/ουμε τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ λειτουργίασ 

μου/μασ [αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία]  

Ιδίωσ ςτην περίπτωςη εξυγίανςησ: 

Ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ [αναγράφεται ο αριθμόσ και η ημερομηνία 

ζκδοςησ δικαςτικήσ απόφαςησ] και τθρϊ/τθροφμε τουσ όρουσ αυτισ.  

 

Παράγραφοσ 2.2.3.4. περ. γ Διακιρυξθσ5 

                                                 

4
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο 

ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 



Δεν ζχω/ζχουμε ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 

ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. 

Ή 

Τυγχάνει ςτθ περίπτωςι μου εφαρμογισ θ περίπτωςθ β. τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 

του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και δεν ζχω υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ. 

 

Παράγραφοσ 2.2.3.4. περ. δ Διακιρυξθσ6 

Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου/μασ καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 

(προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν), οι οποίεσ 

να μου/μασ είναι γνωςτζσ μζχρι και τθν υπογραφι τθσ παροφςασ, με :  

α) μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ή του παρόχου υπηρεςιϊν 

διαδικαςιϊν ςφναψησ ςυμβάςεων ο οποίοσ ενεργεί εξ ονόματοσ τησ αναθζτουςασ αρχήσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν 

οργάνων ι/και  

β) μζλθ των οργάνων διοίκθςθσ ι άλλων οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι/και 

γ) τουσ ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι 

απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ των προςϊπων των 

περιπτϊςεων αϋ και βϋ, 

τα οποία: 

αα) εμπλζκονται ςτθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, 

κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ι/και 

ββ) μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςι τθσ 

 

Ή 

Ζχουν υποπζςει ςτθν αντίλθψι μου/μασ οι εξισ καταςτάςεισ οι οποίεσ κα 

μποροφςαν να εκλθφκοφν ωσ καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν 

                                                                                                                                            

5
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο 

ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 

6
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο 

ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 



ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 …….[αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα 

οι πληροφορίεσ που αφοροφν ςε καταςτάςεισ ενδεχόμενησ ςφγκρουςησ ςυμφερόντων] 

 

Παράγραφοσ 2.2.3.4. περ. ε Διακιρυξθσ7 

Δεν ζχω/ζχουμε παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχω/ζχουμε με 

άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τισ ςυνδεδεμζνεσ με εμζνα επιχειριςεισ. 

 Ή 

Ζχω/ζχουμε ςυμμετάςχει ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ των 

εγγράφων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με τθν εξισ ιδιότθτα…. 

 [αναγράφονται με ακρίβεια και πληρότητα οι πληροφορίεσ που αφοροφν ςτον χρόνο και 

τον τρόπο πρότερησ ςυμμετοχήσ]  

 

Παράγραφοσ 2.2.3.4. περ. ςτ Διακιρυξθσ8 

Δεν ζχω επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια 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.  

 

Παράγραφοσ 2.2.3.4. περ. η Διακιρυξθσ9 

Δεν ζχω/ζχουμε κρικεί ζνοχοσ-οι εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων 

κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, και δεν 

ζχω αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ 

 

                                                 

7
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο 

ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 

8
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο 

ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 

9
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο 

ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 



Παράγραφοσ 2.2.3.4. περ. θ Διακιρυξθσ10 

Δεν ζχω/ζχουμε επιχειριςει να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία 

λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςω/ουμε εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχω/ουμε με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν 

ςτον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 

Παράγραφοσ 2.2.3.4. περ. κ Διακιρυξθσ11 

Δεν ζχω/ζχουμε διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν ζχει 

επιβλθκεί ςε βάροσ μου/μασ πεικαρχικι ποινι ι άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο 

πλαίςιο του επαγγζλματόσ μου/μασ από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με 

πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

 

Παράγραφοσ 2.2.3.9. διακιρυξθσ: 

Δεν ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ μου/μασ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων 

ςυμβάςεων κακϊσ και ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ.  

Ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ μου/μασ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ 

αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων 

ςυμβάςεων κακϊσ και ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ, αλλά θ ιςχφσ τθσ διοικθτικισ 

πράξεωσ ζχει αναςταλεί με προςωρινι διαταγι …./με απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ 

αναςτολισ. [αναφζρεται αριθμόσ και ημερομηνία απόφαςησ καθϊσ και πληροφορίεσ για 

την κφρια δίκη]  

 

                                                 

10
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο 

ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 

11
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο 

ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. 



Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ για τισ οποίεσ υποβάλλεται θ 

παροφςα μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, κα ενθμερϊςω/ουμε αμελλθτί ςχετικά 

τθν ανακζτουςα αρχι. 

 

 

 

 



ΔΗΛΩΣΗ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ12 

 

Δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό μου/μασ οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του 

άρκρου 104 του Ν. 4412/2016.  

                                                 

12
 Απαιηείηαι μόνον ζηην περίπηωζη ηοσ προζσμβαηικού ελέγτοσ ή ηης άζκηζης προδικαζηικής 

προζθσγής καηά ηης απόθαζης καηακύρωζης 



ΔΗΛΩΣΗ 

Συναινϊ/οφμε ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ και επιτρζπω ςτθν ανακζτουςα αρχι …………………………. να προβεί ςε 

αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν και να προβεί ςτο 

πλαίςιο αυτό ςτθν αναγκαία επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 

ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ.  
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