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ΣΕΛ 10: Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα 

θα πρέπει να υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ.     

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το 
ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση 
υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι 
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.   
Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) «σε όλες 
τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει 
υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ ,σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει  
τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα. Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που 
αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις 

εταιρικές μορφές της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε., ήτοι: στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.πρωτ. 6580/10-5-2017 διακήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) για την παροχή υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας για σαράντα έξι (46) γραμμές διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. » 
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