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εάν υπάρχει

εάν υπάρχει
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Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

εάν υπάρχει

Γενικέςπληροφορίες: Απάντηση:

᾽

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
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ΜΟΝΟεφόσον αυτό απαιτείται στη

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα τηςσύμβασης:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόποςσυμμετοχής: Απάντηση:

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔαπό τουςάλλους εμπλεκόμενουςοικονομικούς
φορείς.

Τμήματα Απάντηση:
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Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή τωνπροσώπωνπου είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τουςσκοπούς τηςπαρούσας
διαδικασίαςανάθεσηςδημόσιαςσύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
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Στήριξη: Απάντηση:

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυποΤΕΥΔμε τιςπληροφορίεςπου απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητεςΑ και
Βτου παρόντοςμέρουςκαι σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τουςσχετικούςφορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπουςαυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικόπροσωπικό ή οι τεχνικέςυπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείαςστην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίωςοι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότηταςκαι, ότανπρόκειται για δημόσιεςσυμβάσεις έργων, το τεχνικόπροσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικόςφορέαςγια την εκτέλεση τηςσύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητεςστις οποίεςστηρίζεται ο οικονομικόςφορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τιςπληροφορίεςπου απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IVκαι Vγια κάθε ένα
από τουςοικονομικούςφορείς.
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Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του
άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής
αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
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Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςασφάλισης: Απάντηση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των

φόρων ή εισφορών κοινωνικήςασφάλισηςδιατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Πληροφορίεςσχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν

δημόσιεςσυμβάσειςΆρθρο 8παρ. 4 ν. 3310/ 2005 :
Απάντηση:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικόςφορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει,περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Οοικονομικόςφορέαςπρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τηςσύμβασης

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικόςφορέαςμπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙVχωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση

Οοικονομικόςφορέαςπρέπει να παράσχει πληροφορίεςμόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση

ή στα έγγραφα τηςσύμβασηςπου αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα Απάντηση

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Οοικονομικόςφορέαςπρέπει να παράσχει πληροφορίες όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση

ή στα έγγραφα τηςσύμβασηςπου αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Εάν οι εν λόγωπληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωσηπου ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί

στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα τηςσύμβασηςδιατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση:
δημόσιεςσυμβάσεις έργων

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή εκτέλεση και

ολοκλήρωση τωνσημαντικότερων εργασιών διατίθεται

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

δημόσιεςσυμβάσειςπρομηθειών και δημόσιες

συμβάσεις υπηρεσιών

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίεςπου θα παρασχεθούν ή,
κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίεςπου πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:

και/ή
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δημόσιεςσυμβάσειςπρομηθειών

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

δημόσιεςσυμβάσειςπρομηθειών

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

18PROC002724320 2018-02-27



 

 

Οοικονομικόςφορέαςπρέπει να παράσχει πληροφορίες όταν τα συστήματα διασφάλισηςποιότητας

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικήςδιαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα τηςσύμβασης.
Συστήματα διασφάλισηςποιότηταςκαι πρότυπα

περιβαλλοντικήςδιαχείρισης

Απάντηση:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Οοικονομικόςφορέαςπρέπει να παράσχει πληροφορίες όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίςδιακρίσεις κριτήρια ή κανόνεςπου πρόκειται να

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο.Οι πληροφορίεςαυτές, οι οποίεςμπορούν να συνοδεύονται
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τιςμορφέςαποδεικτικών εγγράφων,

, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα τηςσύμβασης.
Για κλειστέςδιαδικασίες, ανταγωνιστικέςδιαδικασίεςμε διαπραγμάτευση, διαδικασίεςανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίαςμόνον:

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγωπιστοποιητικά ή λοιπέςμορφές

αποδεικτικώνστοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliv,
αναφέρετε για το καθένα:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]xlvi
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Οκάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνωεπισήμωςότι τα στοιχεία που έχωαναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρωείναι ακριβή και ορθά και ότι έχωπλήρη επίγνωση τωνσυνεπειώνσε περίπτωση σοβαρώνψευδών

δηλώσεων.
Οκάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνωεπισήμωςότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσωτα πιστοποιητικά και τις λοιπέςμορφέςαποδεικτικών εγγράφωνπου αναφέρονται , εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή οαναθέτωνφορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείαςμε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένωνσε οποιοδήποτε κράτοςμέλοςαυτή διατίθεται

δωρεάν .
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτωνφορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Οκάτωθι υπογεγραμμένοςδίδωεπισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός τηςαναθέτουσαςαρχήςή
του αναθέτοντα φορέα, όπωςκαθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά τωνπληροφοριών τις οποίες έχωυποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντοςΤυποποιημένου Εντύπου ΥπεύθυνηςΔήλώσης για τουςσκοπούς τ...

.

Ημερομηνία, τόποςκαι, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 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
και/ή

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασηςποινικού δικαίου για τη διαφθορά και
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη
νομοθεσία)

Κύρωση της

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε
αυτήνΠρωτοκόλλων.
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(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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/ΔΕΥτου Συμβουλίου (ΕΕL101 της 15.4.2011, σ.
1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της
εμπορίαςανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

18PROC002724320 2018-02-27



 

 

                                                                                                                                                                         

.

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που

αναφέρονται στην διακήρυξη.

.
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διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει.Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από
τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγωπρόσβαση.
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