ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ A
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ(ΣΕΤΔ)

[άρζροσ 79 παρ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]

γηα δηαδηθαζίες ζύλαυες δεκόζηας ζύκβαζες θάηφ ηφλ ορίφλ ηφλ
οδεγηώλ

Μέρος I: Πιεροθορίες ζτεηηθά κε ηελ αλαζέηοσζα αρτή/αλαζέηοληα θορέα1 θαη ηε δηαδηθαζία
αλάζεζες
Παροτή πιεροθορηώλ δεκοζίεσζες ζε εζληθό επίπεδο, κε ηης οποίες είλαη δσλαηή ε
αδηακθηζβήηεηε ηασηοποίεζε ηες δηαδηθαζίας ζσλαθής δεκόζηας ζύκβαζες:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: [ΓΖΚΟΣΗΘΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΡΔΒΔΛΩΛ ΓΔΤΑΓ]
- Θσδηθόο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖ : [51000_ADMIN]
- Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε / Πόιε / Σαρ. Θσδηθόο: [1ν ρηι ΓΡΔΒΔΛΩΛ ΘΟΕΑΛΖ/ ΓΡΔΒΔΛΑ/51100]
- Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΠΟΤΙΗΟ ΘΔΟΓΩΡΟ, ΣΟΣΗΓΖ ΔΠΑΚΔΗΛΩΛΓΑ]
- Σειέθσλν: [2462025433]
- Ζι. ηαρπδξνκείν: [deyagrevena@yahoo.gr]
-Γηεύζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεύζπλζε δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.deyag.gr]
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζύληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνύ
CPV): [Δπηδηόξζσζε - Απνθαηάζηαζε έθηαθησλ βιαβώλ ζηηο Γ.Δ. θαη ζηηο Σ.Θ. ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ, όηαλ
ηα ζπλεξγεία ή ηα κεραλήκαηα ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Γ. δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ, CPV 45231300
Θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα αγσγνύο ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο]
- Θσδηθόο ζην ΘΖΚΓΖ: 20PROC007796215 2020-12-08
- Ζ ζύκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΔΡΓΟ]
- Δθόζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε ύπαξμεο ζρεηηθώλ ηκεκάησλ : [ΟΥΗ]
- Αξηζκόο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): Αριθμός Μελέτης
16/2020
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1

ε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το
σύνολο αυτών

Μέρος ΙΙ: Πιεροθορίες ζτεηηθά κε ηολ οηθολοκηθό θορέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Πιήξεο Δπσλπκία:

[...]

Αξηζκόο θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΚ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρώξα εγθαηάζηαζεο

[...]

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ
εζληθό

αξηζκό

ηαπηνπνίεζεο,

εθόζνλ

απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε:

[...]

Αξκόδηνο ή αξκόδηνη2:

[...]

Σειέθσλν:

[...]

Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεύζπλζε

[...]

ζην

Γηαδίθηπν

(δηεύζπλζε

δηθηπαθνύ ηόπνπ) (εάλ ππάξρεη):
Γεληθέο πιεξνθνξίεο:

[...]
Απάληεζε:

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή
ή κεζαία επηρείξεζε3;
Κόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη’
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπόκελν
εξγαζηήξην,
πξνβιέπεη

«θνηλσληθή
ηελ

εθηέιεζε

επηρείξεζε»
ζπκβάζεσλ

4

[...] Λαη [...] Όρη

ή

ζην

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπόκελεο

2

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

3

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μάιου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (EE L 124της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς
σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
4

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

απαζρόιεζεο;
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηό ησλ
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνύλησλ

[...]

εξγαδνκέλσλ;
Δθόζνλ απαηηείηαη,
θαηεγνξία

πξνζδηνξίζηε ζε πνηα [...]

ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε

αλαπεξία

ή

κεηνλεθηνύλησλ

εξγαδνκέλσλ

[....]

αλήθνπλ νη απαζρνινύκελνη.
Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Κεηξών
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ή δηαζέηεη [] Λαη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ
ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό (π.ρ. βάζεη εζληθνύ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);
Δάλ λαη:
Απαληήζηε

ζηα

ππόινηπα

ηκήκαηα

ηεο

παξνύζαο ελόηεηαο, ζηελ ελόηεηα Β θαη, όπνπ
απαηηείηαη, ζηελ ελόηεηα Γ ηνπ παξόληνο
κέξνπο,

ζπκπιεξώζηε

πεξίπησζε,

θαη

ζε

ην

κέξνο

θάζε

V

θαηά

πεξίπησζε

ζπκπιεξώζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιόγνπ ή
ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη ηνλ ζρεηηθό αξηζκό
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ή ε
πηζηνπνίεζε

δηαηίζεηαη

ειεθηξνληθά,

αλαθέξεηε:

α) [...]
β)

(δηαδηθηπαθή

έθδνζεο,

δηεύζπλζε,

επαθξηβή

ζηνηρεία

αξρή

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά
ηελ

θαηάηαμε

ζηνλ

επίζεκν

5

θαηάινγν :
δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιύπηεη όια ηα δ) [] Λαη [] Όρη
απαηηνύκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο. ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ιείπνπλ ζην Κέξνο IV. ελόηεηεο Α. Β. Γ. ή
Γ

θαηά

πεξίπησζε

ΜΟΝΟ

εθόζνλ

θνξέαο

αλαθνξάο

εγγξάθσλ):[. ][. ][. ][. ]

γ) [...]

πεξίπησζε,

ή

απηό

απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή

5 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.

ησλ

διακήπςξη ή ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ:
ε) 0 νηθνλνκηθόο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξώλ
θνηλσληθήο

αζθάιηζεο

θαη

θόξσλ

ή

λα ε) [] Λαη [] Όρη

παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο
κέζσ πξόζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ
ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή
δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ

ε

ζρεηηθή

ηεθκεξίσζε

δηαηίζεηαη

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[….][…][….][….]

Τπόπορ ζςμμεηοσήρ:
0

νηθνλνκηθόο

θνξέαο

Απάνηηζη:
ζπκκεηέρεη

ζηε

δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο από [] Λαη [] Όρη
θνηλνύ κε άιινπο5;
Εάν ναι, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΔΥΓ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.

Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξόιν ηνπ νηθνλνκηθνύ
θνξέα

ζηελ

έλσζε

ή

θνηλνπξαμία α): [...]

(επηθεθαιήο, ππεύζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα
θαζήθνληα...):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνύο
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ από θνηλνύ ζηε β): [...]
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
γ)

Θαηά

πεξίπησζε,

επσλπκία

ηεο

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
Τμήμαηα

V): [...]
Απάνηηζη:

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθόο [...]
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο·

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

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα

[ .... ]

Σαχυδρομική διεύθυνση:

[ .... ]

Σηλέφωνο:

[ .... ]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[ .... ]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό ...):

[ .... ]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΥΟΡΕΩΝ7
τήριξη:

Απάντηση:

0 οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων

οικονομικών

ανταποκριθεί

στα

φορέων
κριτήρια

προκειμένου
επιλογής

[]Ναι[]Όχι

να
που

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΣΕΤΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 'V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.

7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους II του Παραρτήματος
XII του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να
βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι ϋα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες."

Δ. Πιεροθορίες ζτεηηθά κε σπεργοιάβοσς ζηελ ηθαλόηεηα ηφλ οποίφλ δελ ζηερίδεηαη
ο οηθολοκηθός θορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε:

0 νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζύκβαζεο ζε ηξίηνπο
ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο;

Απάληεζε:

[]Λαη []Όρη
Δάλ

λαη

παξαζέζηε

θαηάινγν

ησλ

πξνηεηλόκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηό
ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ :
[...]

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ε ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη’ εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξνηίζεηαη λα
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ
30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε
ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ)

Μέρος III: Λόγοη αποθιεηζκού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 8
ηο άρζρο 73 παρ. 1 ορίδοληαη οη αθόιοσζοη ιόγοη αποθιεηζκού:
1.

ζσκκεηοτή ζε εγθιεκαηηθή οργάλφζε6·

2.

δφροδοθία7,8·

3.

απάηε9·

4.

ηροκοθραηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζσλδεόκελα κε

ηροκοθραηηθές δραζηερηόηεηες10·
5.

λοκηκοποίεζε

εζόδφλ

από

παράλοκες

δραζηερηόηεηες

ή

11

τρεκαηοδόηεζε ηες ηροκοθραηίας ·
6.

8

παηδηθή εργαζία θαη άιιες κορθές εκπορίας αλζρώπφλ12.

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

9

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

10 ύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονισμό ΕΕΕ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
"διαφθορά".
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του
υμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της
31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΥΕΚ 103/Α),
«Κύπυζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ποινικού δικαίος για ηη διαθθοπά και ηος Ππόζθεηος ζ' αςηήν
Ππυηοκόλλος» (αθοπά ζε πποζθήκη καθόζον ζηο ν. Άπθπο 73 παπ. 1 β αναθέπεηαι η κείμενη νομοθεζία).
12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΥΕΚ 48/Α)
"Κύπυζη ηηρ Σύμβαζηρ ζσεηικά με ηην πποζηαζία ηυν οικονομικών ζςμθεπόνηυν ηυν Εςπυπαφκών
Κοινοηήηυν και ηυν ζςναθών με αςηήν Ππυηοκόλλυν.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του υμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309
της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΥΕΚ 166/Α) "Ππόλητη και καηαζηολή ηηρ
νομιμοποίηζηρ εζόδυν από εγκλημαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ και ηηρ σπημαηοδόηηζηρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ και
άλλερ διαηάξειρ".
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου
(EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΥΕΚ 215/Α)"Ππόλητη και καηαπολέμηζη ηηρ εμποπίαρ ανθπώπυν και
πποζηαζία ηυν θςμάηυν αςηήρ και άλλερ διαηάξειρ.".

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε

[] Λαη [] Όρη

εηο

βάξνο

ηνπ

νηθνλνκηθνύ

νπνηνζδήπνηε πξνζώπνπ 13
κέινο

ηνπ

επνπηηθνύ

δηνηθεηηθνύ,
ηνπ

νξγάλνπ

14

θνξέα

δηεπζπληηθνύ
ή

ή

ην νπνίν είλαη
έρεη

ή

εμνπζία

εθπξνζώπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ
ζε απηό γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο πνπ
παξαηίζεληαη

αλσηέξσ

(ζεκεία

1-6),

ή

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή

δηεύζπλζε,

αξρή

ή

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[….][…][….][….]17

θαηαδηθαζηηθή απόθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί
πξηλ από πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ
νπνία

έρεη

νξηζηεί

απεπζείαο

πεξίνδνο

απνθιεηζκνύ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρύεη;
Δάλ λαη, αλαθέξεηε15 16:
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο α)
Ζκεξνκελία:[….],
πξνζδηνξίδνληαο πνην από ηα ζεκεία 1 έσο 6
ιόγνο(-νη): [...]
αθνξά θαη ηνλ ιόγν ή ηνπο ιόγνπο ηεο
θαηαδίθεο,
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [...]·

ζεκείν-(-α):

[...],

β) [...]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ [...]
θαη ζρεηηθό(-ά) ζεκείν(-α) [...]

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή
απόθαζε:

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή

δηεύζπλζε,

αξρή

ή

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[….][…][….][….]19

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, ν

[] Λαη [] Όρη

νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
ύπαξμε ζρεηηθνύ ιόγνπ απνθιεηζκνύ

13 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα ύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
14 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
15 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

(«απηνθάζαξζε»)17;
Δάλ

λαη,

πεξηγξάςηε

ηα

κέηξα

πνπ

[…]

ιήθζεθαλ18:

17 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
18 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ’
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.

Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή

θόξσλ

ή

εηζθνξώλ

θνηλσληθήο

Απάληεζε:

αζθάιηζεο:

1) 0 νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη
όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ

[] Λαη [] Όρη

πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο22, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρώξα ζηελ
νπνία είλαη ηπρόλ εγθαηεζηεκέλνο;

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΦΟΡΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΦΑΛΙΗ

α)[...]·

α)[...]

β)[...]

β)[...]

γ.1) [] Λαη [] Όρη

γ.1) [] Λαη [] Όρη

-[] Λαη [] Όρη

-[] Λαη [] Όρη

-[…]

-[…..]

-[….]

-[…..]

L
J ….]·
γ.2)[

γ.2)[ ….]·

δ) [] Λαη [] Όρη

δ) [] Λαη [] Όρη

Δάλ λαη, λα

Δάλ λαη, λα

θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο

αλαθεξζνύλ

αλαθεξζνύλ

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλόκελσλ θαηά

ιεπηνκεξείο

ιεπηνκεξείο

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή ησλ

πιεξνθνξίεο

πιεξνθνξίεο

πξνζηίκσλ, είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό

[...]

[…]

Δάλ όρη αλαθέξεηε:
α) Υώξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν
πξόθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθό πνζό;
γ)Πσο δηαπηζηώζεθε ε αζέηεζε ησλ
ππνρξεώζεσλ;
1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απόθαζεο;
- Ζ ελ ιόγσ απόθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή
έθδνζεο απόθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο,
εθόζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απνθιεηζκνύ:
2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε:
δ) 0 νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη εθπιεξώζεη ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο

δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;23
22

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή

ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιύπηνπλ
ηόζν ηελ θύξηα όζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεύηεξν εδάθην).
23

εκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθόζνλ πξνβιέπεηαη ζηα

έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε από ηνλ ππνρξεσηηθό απνθιεηζκό ιόγσ αζέηεζεο
ππνρξεώζεσλ θαηαβνιήο θόξσλ ή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαη' εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο
δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, όπσο δεκόζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη όηαλ ν
απνθιεηζκόο ζα

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

εγγξάθσλ):19 20

αλαθέξεηε:

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

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Πληποθοπίερ ζσεηικά με πιθανή
Απάνηηζη:
αθεπεγγςόηηηα,
ζύγκποςζη
ζςμθεπόνηων ή
επαγγελμαηικό παπάπηωμα
0 νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ,
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ
δηθαίνπ25;

[] Λαη [] Όρη
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλύνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά
ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ιόγνπ απνθιεηζκνύ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: [...]

Βξίζθεηαη

ν

νηθνλνκηθόο

θνξέαο

ζε
26

νπνηαδήπνηε από ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο :

[] Λαη [] Όρη

α) πηώρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή
από ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ
ζπκβηβαζκνύ, ή
ζη)

αλαζηνιή

επηρεηξεκαηηθώλ

δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ)

ζε

νπνηαδήπνηε

πξνθύπηνπζα

από

αλάινγε

θαηάζηαζε

παξόκνηα

δηαδηθαζία

πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο

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

σζηόζν ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, ζα δύλαηαη λα
25 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
26. Ζ απόδνζε όξσλ είλαη ζύκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ
Θαλνληζκό ΔΔΔ (Θαλνληζκόο ΔΔ 2016/7)

εθηειέζεη ηε ζύκβαζε, ιακβαλόκελεο ππόςε ηεο
εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ηνπ ιεηηνπξγίαο ππό απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο27
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [.
][...][. ]

Έρεη

δηαπξάμεη

ν

νηθνλνκηθόο

θνξέαο

28

ζνβαξό [] Λαη [] Όρη

επαγγεικαηηθό παξάπησκα ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[...]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[...]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκθσλίεο κε [] Λαη [] Όρη
άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε
ηνπ αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[...]

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Λαη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[...]
[] Λαη [] Όρη
Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο
27 Άξζξν 73 παξ. 5.
28

Δθόζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα

ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
29 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο.

πιεξνθνξίεο:

[...]

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο

ή [] Λαη [] Όρη

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηόλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα
θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξόπν αλακεηρζεί ζηελ
πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο
ζύκβαζεο30;
Δάλ

λαη,

λα

αλαθεξζνύλ

ιεπηνκεξείο

πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ζνβαξή ή
επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα31 θαηά ηελ

[...]

[] Λαη [] Όρη

εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην
πξνεγνύκελεο

δεκόζηαο

ζύκβαζεο,

πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα
θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο
παξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ

[...]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;

πξόσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο
[] Λαη [] Όρη
ζύκβαζεο , απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
θπξώζεηο;
ιήθζεθαλ:
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνύλ ιεπηνκεξείο [...]
πιεξνθνξίεο:
Κπνξεί ν νηθνλνκηθόο θνξέαο λα επηβεβαηώζεη
όηη:

[] Λαη [] Όρη

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ
δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
απνπζίαο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ)

ήηαλ

ζε

ζέζε

θαζπζηέξεζε

ηα

απαηηνύληαη

από

λα

ππνβάιιεη

ρσξίο

δηθαηνινγεηηθά

πνπ

ηελ

αλαζέηνπζα

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει

εμπιστευτικές

πληροφορίες

που

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

30 Πξβι άξζξν 48.
31 Ζ απόδνζε όξσλ είλαη, ζύκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη από
ηνλ Θαλνληζκό ΔΔΔ (Θαλνληζκόο ΔΔ 2016/7)

Μέοος IV: Κρηηήρηα επηιογής
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελόηεηα α ή ελόηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξόληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθόο
θνξέαο δειώλεη όηη:
α. Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο

Δθπιήξσζε

όισλ

ησλ

απαηηνύκελσλ

Απάληεζε

θξηηεξίσλ επηινγήο

Πιεξνί όια ηα απαηηνύκελα θξηηήξηα
επηινγήο;

[] Λαη [] Όρη

Μέρος VI: Σειηθές δειώζεης
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα
κέξε I - IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαζηε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ
αλαθέξνληαη47, εθηόο εάλ:
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλ48.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο I, ελόηεηα Α],
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ
ππνβάιιεη

ζη...

[λα

πξνζδηνξηζηεί

ην

αληίζηνηρν

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν]

ηνπ

παξόληνο

Τππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Υπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο
πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθό ηύπν, έληππν θαη
ειεθηξνληθό, αξηζκόο αλαθνξάο)].

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [. ]

47 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014
48 Τπό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ
παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλα8έηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ
απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζή γηα ηελ ελ ιόγσ
πξόζβαζε.
Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.
Αζήλα, 25 Οθησβξίνπ 2016
Ο Πξόεδξνο
ΓΔΩΡΓΗΟ ΘΑΣΑΠΟΓΖ

