
Για την πλήρωση των κριτηρίων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας31 και των κριτηρίων τεχνικής
και επαγγελματικής ικανότητας32 ένας οικονομικός φορέας μπορεί,  κατά περίπτωση και για συγκεκριμένη
σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με
αυτούς33.

Εξαίρεση ως προς τη δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων αποτελεί η περίπτωση της παρ.3
του  άρθρου  78,  σύμφωνα  με  την  οποία  ορίζεται  ότι  «Η  στήριξη  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων  δεν
εφαρμόζεται στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
υπηρεσιών34 κάτω των ορίων». 

Συνεπώς,  στην  ανωτέρω περίπτωση,  η  αναθέτουσα αρχή  προβαίνει  στην απαλοιφή του πεδίου Γ  του
Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ «Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων». 

Ειδικά όσον αφορά στα 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΄  του  ν.
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες, για τις οποίες
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες35.

Διευκρινίζεται  ότι,  σε  περίπτωση  στήριξης  στις  ικανότητες  άλλων  οικονομικών  φορέων,  επισυνάπτεται

31  Πρβλ. παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016
32  Πρβλ. παρ. 4 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016 
33  Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1 πρώτο εδάφιο
34 όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. 9.α του ν. 4412/2016.
35 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο του ν. 4412/2016.
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χωριστό  έντυπο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  με  τις  πληροφορίες  που  απαιτούνται  σύμφωνα  με  τις  ενότητες  Α  και  Β  του
Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται. 

Δεδομένου  ότι  η  στήριξη  παρέχεται  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  ο  οικονομικός  φορέας  στα  κριτήρια
επιλογής  που  καθορίζονται  στο  Μέρος  IV  36,  συμπληρώνονται  επιπρόσθετα  και  οι  πληροφορίες  που
απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος   IV   και τυχόν το Μέρος   V     για κάθε έναν   από τους φορείς, στις ικανότητες
των οποίων στηρίζεται37.

Το  σύνολο  των  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  των  τρίτων,  στις  ικανότητες  των  οποίων  στηρίζεται  ο  οικονομικός  φορέας,
συνυποβάλλονται από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα εντός του φακέλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού)
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

Το/α χωριστό/ά ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ θα πρέπει να είναι  δεόντως συμπληρωμένο/α και  υπογεγραμμένο/α από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016. Εφόσον ο τρίτος φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, το
χωριστό ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι κατασκευαστές/ παραγωγοί ή/ και οι κάθε είδους «προμηθευτές» ειδών/ υλικών/
προϊόντων των οικονομικών φορέων/συμμετεχόντων δεν αποτελούν, κατά γενικό κανόνα, τρίτους φορείς38,
υπό  την  έννοια  των  διατάξεων  του  άρθρου  78  του  ν.  4412/2016  (αντίστοιχο  άρθρο  63  της  Οδηγίας
2014/24/ΕΕ),  στις  ικανότητες  των  οποίων  αυτοί  στηρίζονται  και,  συνεπώς,  δεν  απαιτείται  η  υποβολή
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ εκ μέρους τους, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην επόμενη παράγραφο.

Στην  περίπτωση που  η  αναθέτουσα αρχή προβλέπει  στα έγγραφα της σύμβασης  συγκεκριμένο  κριτήριο
επιλογής  για  τον  έλεγχο  της  καταλληλότητας  των  προσφερόντων,  όπως  να  διαθέτει  συγκεριμένες
εγκαταστάσεις,  μηχανήματα  ή  τεχνικό  εξοπλισμό  για  την  εκτέλεση  της  υπό  ανάθεση  σύμβασης39,  τότε,
εφόσον ο προσφέρων δεν διαθέτει ο ίδιος τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα και στηρίζεται στις
ικανότητες  τρίτων  ως  προς  αυτά,  ο  οικονομικός  φορέας  που  παρέχει  στον  προσφέροντα  τις  εν  λόγω
εγκαταστάσεις/μηχανήματα  είναι  τρίτος,  κατά  τα  προαναφερθέντα,  και  απαιτείται  να  προσκομίσει
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, στο οποίο δηλώνει ότι στηρίζει τον προσφέροντα ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο επιλογής,
ήτοι διαθέτει τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις/ μηχανήματα που απαιτεί η αναθέτουσα αρχή.

36 και, εφόσον απαιτείται, και στα  κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V του ΤΕΥΔ
37 Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο Μέρος ΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
38 Επισημαίνεται ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ. 1 περ. 59 & 82 του  ν. 4412/2016 καταργήθηκαν το άρθρο 18
του π.δ./ τος 118/2007 «Καταγωγή των προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού
προϊόντος» και το άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «Προέλευση των προσφερομένων υλικών» αντίστοιχα.
39 Πρβλ. Παράρτημα ΧΙΙ/ Μέρος II: Τεχνική ικανότητα/ στοιχείο θ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους, στην ικανότητα 
των οποίων δεν στηρίζεται  40 ο οικονομικός φορέας

Το ως άνω πεδίο συμπληρώνεται  μόνο στην περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να χρησιμοποιήσει
υπεργολάβους, κατά την εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται.

Εάν,  περαιτέρω, στηρίζεται στον υπεργολάβο και για ορισμένη/ ες ικανότητες, ήτοι σε ένα ή περισσότερα
από τα κριτήρια επιλογής του Μέρους IV, τότε συμπληρώνει μόνο την Ενότητα Γ «Πληροφορίες σχετικά με τη
στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ» και όχι την παρούσα (Δ).

Επισημαίνεται ότι και και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ο οικονομικός φορέας επιπρόσθετα συμπληρώνει το
πεδίο  με  αριθμ.  10  της  Ενότητας  Γ  (Τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα)  του  Μέρους  IV,  το  οποίο
αναφέρεται στο ποσοστό της σύμβασης που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει με
υπεργολαβία.

Ειδικότερα, ως προς το ως άνω πεδίο της Ενότητας Δ, και εφόσον απαιτείται η συμπλήρωσή του, σύμφωνα με
τα ανωτέρω, συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη Ναι/Όχι41 και, στην περίπτωση που συμπληρώνεται η ένδειξη
«Ναι» παρατίθεται περαιτέρω σχετικός κατάλογος των προτεινόμενων υπεργολάβων και του ποσοστού της
σύμβασης που θα αναλάβει να εκτελέσει έκαστος εξ αυτών.

Eν προκειμένω επισημαίνονται τα ακόλουθα:

40 Εννοείται  ότι,  σε  κάθε  περίπτωση,  κατά  την  οποία  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται σε  μία  ή
περισσότερες ικανότητες του υπεργολάβου του, τότε υποχρεωτικά υποβάλλει χωριστό ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ αυτού, ανεξάρτητα
από το ποσοστό της υπεργολαβίας και το συμπληρώνει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στην Ενότητα Γ «Στήριξη στις
ικανότητες άλλων φορέων»
41 Ως προς την υπεργολαβία πρβλ. τη με αρ. 10 ΚΟ της Αρχής με θέμα: “Θέματα που ανακύπτουν κατα τη χρηση της
υπεργολαβιας και οροι εφαρμογης της”,   http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-odigies
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 Σε  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει  υπό  μορφή  υπεργολαβίας  σε
τρίτους, τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα
τοις  εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης,  ο  οικονομικός  φορέας  υποβάλλει  χωριστά
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙI του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ 42 για κάθε έναν από τους υπεργολάβους.

 Σε  περίπτωση  μη  υπέρβασης  του  εν  λόγω  ποσοστού,  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της
αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην διακήρυξη ή στην πρόσκληση και
στα έγγραφα της σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους II και του
Μέρους ΙΙΙ, πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν
βασίζεται ο οικονομικός φορέας, και κατά συνέπεια, εάν θα υποβληθεί από αυτούς ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. 

 Ωστόσο,  ειδικά στις συμβάσεις έργων στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων περιλαμβάνεται ως όρος η
υποχρέωση  υποβολής  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,  ανεξάρτητα  από  το  ποσοστό  της  υπεργολαβίας,  ήτοι  και  σε
περιπτώσεις ποσοστού μικρότερου του 30%.

 Σε  όλες  τις  περιτώσεις,  που  απαιτείται,  κατά  τα  ανωτέρω,  υποβολή  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,  επισυνάπτεται
χωριστό/ά  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  δεόντως  συμπληρωμένο/α  και  υπογεγραμμένο/α  από  τον/υς  νόμιμο/ους
εκπρόσωπο/ους του υπεργολάβου/ων, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016.
Εφόσον ο υπεργολάβος είναι φυσικό πρόσωπο, το χωριστό ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ υπογράφεται μόνο από αυτόν.

42  Πρβλ. Μέρος ΙΙ.Δ του ΤΕΥΔ και σχετικές επεξηγήσεις
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3.3  Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Με τις διατάξεις του άρθρο 107 παρ. 6 του ν. 4497/2017 τροποποιήθηκε το άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν.
4412/2016 και προβλέπεται πλέον η ύπαρξη «αμετάκλητης» αντί «τελεσίδικης» καταδικαστικής απόφασης
ως  υποχρεωτικός  λόγος  αποκλεισμού  των  οικονομικών  φορέων  για  τα  συγκεκριμένα  αδικήματα  που
προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
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Κατά συνέπεια, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής:

 Ως προς το ΤΕΥΔ, οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να προσαρμόζουν το ως άνω πεδίο του Μέρους
ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, να θέτουν
τη  φράση  “αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση”,  η  δε  σχετική  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα
αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.

 Ως προς το ΕΕΕΣ επισημαίνεται, δεδομένου ότι το εν λόγω τυποποιημένο έντυπο έχει εγκριθεί με  τον
Εκτελεστικό  Κανονισμό 2016/7 (ΕΕ)  της  Επιτροπής της  5ης Ιανουαρίου  2016,  ότι  οι  αναθέτουσες
αρχές δεν δύνανται να διορθώσουν το αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ, ωστόσο,  η σχετική αναφορά σε
“τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” στο ως άνω πεδίο, νοείται, ως “αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση”, η  δε  σχετική  δήλωση  του  οικονομικού  αφορά,  ομοίως,  μόνο  σε  αμετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις.43 

Περαιτέρω,  επισημαίνεται  ότι  με  τη  διάταξη  του  άρθρου  107  παρ.  9  του  ν.  4497/2017  προστέθηκε  η
παράγραφος 10 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή
ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση .....».

Ως εκ τούτου, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να δηλώνουν στο ως άνω πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ:

α)  αμετάκλητες  καταδικαστικές  αποφάσεις -  εφόσον  δεν  ορίζεται  απευθείας  σε  αυτές  περίοδος
αποκλεισμού, οι οποίες έχουν εκδοθεί το μέγιστο έως πέντε έτη, πριν από την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς  τους44,  οι  δε  αναθέτουσες  αρχές,  ομοίως,  λαμβάνουν  υπόψη  τους  για  την  αξιολόγηση  των
οικονομικών φορέων και την επιβολή τυχόν αποκλεισμού τους από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
μόνο αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις εκδοθείσες κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα της
πενταετίας ή/και

β)  αμετάκλητες  καταδικαστικές  αποφάσεις,  στις  οποίες  ορίζεται  απευθείας  περίοδος  αποκλεισμού,  η
οποία εξακολουθεί να ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους.

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Καταρχάς επισημαίνεται, ως προς όλους τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού που περιλαμβάνονται στα
πεδία  της  Ενότητας  Γ  του  Μέρους  ΙΙΙ  του  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, ότι  με  τη  διάταξη  του  άρθρου 107  παρ.  9  του  ν.
4497/2017 προστέθηκε η παράγραφος 10 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία : «Εάν η
περίοδος αποκλεισμού δεν έχει  καθοριστεί  με αμετάκλητη απόφαση,  ορίζεται.........  στις  περιπτώσεις  της
παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.»

Ως προς το πεδίο που ακολουθεί επισημαίνονται τα εξής:

43 Σχετική ρητή αναφορά συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχλης). Πρβλ. και υποδείγματα 
διακηρύξεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, καθώς και πρότυπα τεύχη έργων και μελετών που είναι αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα της Αρχής.
44 Πρβλ.και άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4412/2016
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Με την προσθήκη της περ. γ΄ στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (τροποποίηση με το άρθρο 39, παρ.
1 του ν. 4488/2017), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ως  υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού οικονομικού φορέα, η
-υπό συγκεκριμένους όρους- επιβολή προστίμου σε αυτόν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για εκείνες
που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  ΥΑ  2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»
σοβαρότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η συμπλήρωση του ως άνω πεδίου πλέον καθίσταται υποχρεωτική, ως προς την αθέτηση
των υποχρεώσεων στον τομέα εργατικού δικαίου και, ως εκ τούτου δε δύναται αυτό να απαλειφθεί από το
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. 

Επισημαίνεται ειδικότερα ότι:
 στο ΕΕΕΣ υπάρχει διακριτό πεδίο, μόνο ως προς τις  υποχρεώσεις του εργατικού δικαίου, το οποίο

και θα πρέπει να επιλέγεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές,  
 στο ΤΕΥΔ, δεδομένου, ότι στο ίδιο πεδίο περιλαμβάνεται η παραβίαση τόσο των υποχρεώσεων του

εργατικού  δικαίου  όσο  και  του  περιβαλλοντικού  και  κοινωνικού  δικαίου,  η  αναθέτουσα  αρχή,
διαμορφώνει το εν λόγω πεδίο, ανάλογα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης , σε κάθε δε
περίπτωση δεν μπορεί να απαλείψει από το εν λόγω πεδίο την αναφορά ως προς τις υποχρεώσεις
του εργατικού δικαίου.

Αναφορικά  με  τις  λοιπές  υποχρεώσεις  περιβαλλοντικού  και  κοινωνικού  δικαίου,  αυτές  διατηρούν  τον
δυνητικό χαρακτήρα τους και επαφίεται στην αναθέτουσα αρχή η πρόβλεψή τους στα έγγραφα της σύμβασης
ως λόγων αποκλεισμού και κατ’ επέκταση η δήλωση αυτών στο εν λόγω πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ..

Ως προς το ακόλουθο πεδίο: 

[...]

Η  εν  λόγω  δήλωση,  με  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  περί  έγκαιρης
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υποβολής δικαιολογητικών δεν αναφέρεται σε προγενέστερες διαδικασίες, αλλά αφορά στη διαδικασία, στο
πλαίσιο  της  οποίας  υποβάλλεται  το  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,  παρά  τη  χρήση  του  ρήματος  «ήταν»,  ήτοι  ρήματος
παρελθοντικού χρόνου, καθώς εν προκειμένω πρόκειται για εσφαλμένη μετάφραση στο ελληνικό κείμενο του
Εκτελεστικού Κανονισμού του ΕΕΕΣ, αντί της ορθής «είναι».

Επισημαίνεται ότι, όπως ήδη προαναφέρθηκε, η Αρχή έχει ήδη αποστείλει επίσημο αίτημα διόρθωσης του
ελληνικού κειμένου του Εκτελεστικού Κανονισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έκδοση
του επίσημου διορθωτικού, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η εν λόγω διόρθωση. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι στη διάταξη του άρθρου 73 παρ. 4 περ. ζ του ν. 4412/2016 αναγράφεται ορθά η
συγκεκριμένη αναφορά, με τη χρήση του ρήματος «είναι».

 Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Το εν λόγω πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ αφορά στον αμιγώς εθνικό λόγο αποκλεισμού της ονομαστικοποίησης των
μετοχών των ανωνύμων εταιρειών και συμπληρώνεται μόνο σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΤΕΥΔ
υποβάλλεται σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών, όπως
αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 και 235 του ν. 4412/2016 και του γεγονότος ότι τα κατώτατα όρια για την
εφαρμογή των Οδηγιών, στην περίπτωση ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, μελετών
και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών υπολείπονται  του  1.000.000,00  €,
προτείνεται η απαλοιφή του εν λόγω πεδίου του ΤΕΥΔ στις εν λόγω διαδικασίες κάτω των ορίων, ενώ ως προς
τις συμβάσεις έργων η διατήρηση ή απαλοιφή του από τις αναθέτουσες αρχές εξαρτάται από την εκτιμώμενη
αξία της υπό ανάθεση σύμβασης (άνω ή κάτω του 1.000.000,00 € αντίστοιχα).

3.4  Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Ενότητα α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής.

Η αναθέτουσα αρχή, έχει τη διακριτική ευχέρεια, στα έγγραφα της σύμβασης, να επιλέξει,:

 είτε μόνο τη συμπλήρωση, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, της ενότητας α “Γενική ένδειξη για
όλα τα κριτήρια επιλογής”

 είτε την αναλυτική συμπλήρωση από μέρους τους των πεδίων των Ενοτήτων Α έως Δ του Μέρους IV,
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κατά περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι η χρήση της ως άνω γενικής ένδειξης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής επιτρέπεται μόνο
εφόσον η τελευταία έχει δηλώσει ρητά στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα λοιπά έγγραφα της
σύμβασης, ότι οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α “Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια
επιλογής”. 

Στην  περίπτωση  αυτή  η  αναθέτουσα  αρχή  διαμορφώνει  αντίστοιχα  το  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,  απαλείφοντας  τις
Ενότητες Α έως Δ του Μέρους ΙV45, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους οικονομικούς φορείς.

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν έχει επιλέξει τη συμπλήρωση της ως
άνω Ενότητας α «Γενική Ένδειξη», οι Ενότητες Α – Δ συμπληρώνονται ως εξής:

 Διευκρινίσεις ως προς τη συμπλήρωση των πεδίων της Ενότητας: Α «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ»

Οι  ημεδαποί  οικονομικοί  φορείς,  στα  πεδία  της  Ενότητας  Α,  συμπληρώνουν  σε  ποιο  μητρώο  από  τα
αναφερόμενα στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016 είναι εγγεγραμμένοι, ανάλογα με
το είδος της υπό ανάθεση σύμβασης. 

45 Επισημαίνεται  ότι  στην  πλατφόρμα  της  Ε.Ε.,  με  την  επιλογή  της  Γενικής  Ένδειξης  από  την  αναθέτουσα  αρχή,
απαλείφονται αυτόματα όλα τα πεδία των Ενοτήτων Α έως Δ του Μέρους IV. 

Ως προς το ΤΕΥΔ επισημαίνεται ότι  η σχετική απαλοιφή των πεδίων των Ενοτήτων Α έως Δ του Μέρους  IV
πρέπει να γίνεται από την αναθέτουσα αρχή στο διαμορφωμένο από αυτήν ΤΕΥΔ. Σε περίπτωση τυχόν εκ παραδρομής
διαμόρφωσης  αυτού,  τόσο  με  τη  διατήρηση  της  Γενικής  Ένδειξης  όσο  και  με  τα  πεδία  των  Ενοτήτων  Α  έως  Δ,
αντιμετωπίζεται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 2.3 της παρούσας.
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Ειδικότερα, συμπληρώνονται κατά περίπτωση:
 εάν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, τα νομαρχιακά μητρώα, ή το ΜΕΕΠ, κατά περίπτωση,

και αναφορά των σχετικών στοιχείων εγγραφής, 

 εάν πρόκειται για συμβάσεις εκπόνησης μελετών, το Μητρώο Μελετητών ή το Μητρώο Γραφείων
Μελετών, κατά περίπτωση και αναφορά των σχετικών στοιχείων εγγραφής,

 εάν  πρόκειται  για  δημόσιες  συμβάσεις  προμηθειών,  το  «Βιοτεχνικό  ή  Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό
Επιμελητήριο» ή το «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού», κατά περίπτωση, και αναφορά των
σχετικών στοιχείων εγγραφής,

 εάν  πρόκειται  για  δημόσιες  συμβάσεις  παροχής  γενικών  υπηρεσιών και,  εφόσον  οι  οικονομικοί
φορείς  πρέπει  να  διαθέτουν  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  μέλη  συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να
μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία, συμπληρώνεται η έγκριση αυτή ή η σχετική άδεια.

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  άλλα  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,
συμπληρώνουν  τα  αντίστοιχα  επαγγελματικά  και  εμπορικά  μητρώα  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  κατά
περίπτωση,  όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

 Υποχρεωτική συμπλήρωση των πεδίων της Ενότητας: Α «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ»

Επισημαίνεται  ότι,  η  συμπλήρωση  των  πεδίων  της  Ενότητας  Α  «Καταλληλότητα»  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 στις  συμβάσεις  έργων  με  την  αναγραφή  της  βεβαίωσης  εγγραφής  στο  Μ.Ε.Ε.Π.  ή  στα
νομαρχιακά  μητρώα,  κατά  περίπτωση,  καθώς  η  εγγραφή  των  ημεδαπών  εργοληπτικών
επιχειρήσεων στα εν λόγω Μητρώα είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

 στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών, με την αναγραφή της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο
Μελετητών  ή  στο  Μητρώο  Γραφείων  Μελετών,  καθώς  η  εγγραφή  των  ημεδαπών
μελετητικών επιχειρήσεων σε ένα από τα εν λόγω Μητρώα, ανάλογα με το αν πρόκειται για
ατομική επιχείρηση ή για νομικό πρόσωπο, είναι,  ομοίως, υποχρεωτική, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις,

 σε  περιπτώσεις  συμβάσεων  προμηθειών,  για  τις  οποίες  απαιτείται  η  εγγραφή  σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. 

Η εν λόγω ενότητα Β μπορεί να απαλειφθεί στο σύνολό της από την αναθέτουσα αρχή, αν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής δεν έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Αντίθετα, στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω κριτήρια απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή, τα σχετικά πεδία συμπληρώνονται ως ακολούθως:
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Ως «γενικός» κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες του
οικονομικού φορέα.

Ως «ειδικός» κύκλος εργασιών νοείται ο κύκλος εργασιών που αναφέρεται στον τομέα δραστηριοτήτων που
καλύπτεται από τη σύμβαση. 

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που συμπληρώνεται στα συγκεκριμένα πεδία από την αναθέτουσα
αρχή δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες
περιπτώσεις.46

Το  εν  λόγω  πεδίο  συμπληρώνεται  μόνο  εφόσον  προβλέπεται  αντίστοιχος  όρος  στη  σχετική
διακήρυξη/πρόσκληση/ έγγραφα της σύμβασης.

Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας και των συνθηκών της αγοράς κρίνεται σκόπιμο όπως το εν
λόγω  πεδίο  συμπεριλαμβάνεται  στο  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  και  φυσικά  η  εν  λόγω  δυνατότητα  να  προβλέπεται  στα
έγγραφα  της  σύμβασης  (διακήρυξη,  αίτηση  συμμετοχής  κλπ),  προκειμένου  να  μην  αποκλείονται  οι
νεοσυσταθέντες οικονομικοί φορείς. 

Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω επιλογή ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Το ως άνω πεδίο συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, μόνο στην περίπτωση που στα έγγραφα της
σύμβασης έχει οριστεί ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα ως απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας η
κάλυψη  ορισμένης  ελάχιστης  αναλογίας  μεταξύ  στοιχείων  των  ετήσιων  οικονομικών  καταστάσεων  του
οικονομικού φορέα (π.χ. αναλογία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού).

46 Πρβλ. άρθρο 75 παρ. 3 υποπ. 2 ν. 4412/2016
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Το ως άνω πεδίο συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς, μόνο στην περίπτωση που στα έγγραφα της
σύμβασης έχει  οριστεί  ως κριτήριο επιλογής και  ειδικότερα ως απαίτηση χρηματοοικονομικής επάρκειας
ορισμένο  ελάχιστο  ποσό  ασφαλιστικής  κάλυψης  επαγγελματικών  κινδύνων  που  πρέπει  να  πληροί  ο
οικονομικός φορέας (π.χ. ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν κατά την
εκτέλεση  της  σύμβασης  ποσού  τουλάχιστον  ................)  [συμπληρώνεται  το  αντίστοιχο  ποσό  από  την
αναθέτουσα αρχή].

Στο εν λόγω πεδίο, ειδικά ως προς τις συμβάσεις έργων, οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι
εγγεγραμμένες  στο  ΜΕΕΠ  δηλώνουν  τη  μη  υπέρβαση των  ανώτατων  επιτρεπτών  ορίων  ανεκτέλεστου
υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ.  4  του ν.
3669/2008, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, στο εν λόγω πεδίο, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν τυχόν άλλες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις,
οι οποίες ενδεχομένως έχουν προσδιοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή, πέραν
αυτών που ορίζονται ρητά στο άρθρο 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
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Η εν λόγω ενότητα Γ μπορεί να απαλειφθεί στο σύνολό της από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα, αν
τα σχετικά κριτήρια επιλογής δεν έχουν συμπεριληφθεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.

Αντίθετα, στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω κριτήρια απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή, τα σχετικά πεδία συμπληρώνονται ως ακολούθως:

Στα ως άνω πεδία οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν την προηγούμενη εμπειρία τους, ανάλογα με το είδος της
υπό  ανάθεση  σύμβασης  (1α  για  συμβάσεις  έργων/  1β  για  συμβάσεις  προμηθειών,  γενικών  υπηρεσιών,
εκπόνησης  μελετών και  παροχής τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών),  εφόσον στα
λοιπά έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) έχει οριστεί ως κριτήριο επιλογής και
ειδικότερα ως κριτήριο τεχνικής ικανότητας των οικονομικών φορέων.

29

ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε



Επισημαίνεται ότι στο Παράρτημα ΧΙΙ/ Μέρος ΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ορίζεται ως μέγιστη
περίοδος αναφοράς, που μπορεί να ζητούν οι αναθέτουσες αρχές:

 η πενταετία για συμβάσεις έργων και 
 η τριετία για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, 

στις  οποίες  συμπεριλαμβάνονται  τόσο  οι  συμβάσεις  γενικών  υπηρεσιών  όσο  και  οι  συμβάσεις
εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. 

Ωστόσο, στο ίδιο ως άνω Παράρτημα, προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, για τη
διασφάλιση  ικανοποιητικού  επιπέδου  ανταγωνισμού,  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  ορίζουν  στα
έγγραφα  της  σύμβασης  ότι  θα  λαμβάνονται  υπόψη  στοιχεία  σχετικών  αγαθών  ή  υπηρεσιών  που
παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν  από την τελευταία τριετία,  ή  έργων που εκτελέσθηκαν πριν  από την
τελευταία πενταετία.

Στο εν  λόγω πεδίο οι  οικονομικοί  φορείς  δηλώνουν το τεχνικό  προσωπικό ή τις  τεχνικές  υπηρεσίες  που
μπορεί να χρησιμοποιήσουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ζητά τις εν λόγω
πληροφορίες στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) ως κριτήριο επιλογής
και ειδικότερα ως κριτήριο τεχνικής ικανότητας των οικονομικών φορέων.

Διευκρινίζεται ότι το πρώτο εδάφιο της ως άνω παραγράφου 2 αφορά σε όλα τα είδη συμβάσεων (έργα,
μελέτες,  γενικές  υπηρεσίες  και  προμήθειες),  σε  αντίθεση με  το  δεύτερο εδάφιο που αφορά ειδικά στις
συμβάσεις έργων.

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί  να προβεί  σε  ελέγχους στους συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς
σχετικά με το παραγωγικό δυναμικό τους, τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτουν κλπ, σε περιπτώσεις
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σύνθετων προϊόντων ή υπηρεσιών, θα πρέπει αφενός να ορίσουν στα έγγραφα της σύμβασης την εν λόγω
απαίτηση ως κριτήριο επιλογής και ειδικότερα ως απαίτηση τεχνικής ικανότητας και αφετέρου να επιλέξουν
το ως άνω πεδίο στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.
 

Στο εν λόγω πεδίο οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
του παρόχου υπηρεσιών και/ ή των διευθυντικών στελεχών του, εφόσον η αναθέτουσα αρχή ζητά τις εν λόγω
πληροφορίες στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) ως κριτήριο επιλογής
και ειδικότερα ως κριτήριο τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των οικονομικών φορέων.

Στο συγκεκριμένο πεδίο οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν, επίσης, τα στοιχεία, τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα (εμπειρία κλπ) του προσωπικού, το οποίο πρόκειται να εκτελέσει την υπό ανάθεση
σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της «Ομάδας Έργου» στις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών ή της «Ομάδας
μελέτης» στις συμβάσεις εκπόνησης μελετών47.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ Μέρος ΙΙ του Προσαρτήματος Α,
σημείο στ)  του ν.  4412/2016,  η αναφορά τίτλων σπουδών και  επαγγελματικών προσόντων του παρόχου
υπηρεσιών  ή  του  εργολήπτη  ή  των  διευθυντικών  στελεχών  της  επιχείρησης  μπορεί  να  ορίζεται  ως
αποδεικτικό  στοιχείο  των τεχνικών ικανοτήτων των οικονομικών φορέων,  “υπό την  προϋπόθεση ότι  δεν
αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης”. 

Ως  εκ  τούτου,  εφιστάται  η  προσοχή στις  αναθέτουσες  αρχές  ότι  οι  ως  άνω  τίτλοι  σπουδών  και
επαγγελματικά  προσόντα δύνανται  να  αποτελούν,  σύμφωνα  με  τους  όρους  των  λοιπών  εγγράφων  της
σύμβασης,  διαζευκτικά:

 είτε  κριτήριο  ποιοτικής  επιλογής και  ειδικότερα  κριτήριο  επαγγελματικής  ικανότητας  των
οικονομικών  φορέων  (οπότε  και  συμπληρώνεται  το  ως  άνω  πεδίο  του  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ)  και  δεν
βαθμολογείται (κριτήριο «on/ off)

 είτε κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης48, (οπότε δεν επιλέγεται από τις αναθέτουσες αρχές το ως άνω
πεδίο),  και  στην  περίπτωση  αυτή  αξιολογείται  και  βαθμολογείται,  κατά  την  ανάθεση  της
σύμβασης,σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης από την αναθέτουσα
αρχή

σε καμία, όμως, περίπτωση και τα δύο.

Όπως ήδη προαναφέρθηκε ότι η δυνατότητα του προσφέροντα να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή

47 Πρβλ. άρθρο 86 παρ. 4 & 6 αντίστοιχα του ν. 4412/2016
48 Πρβλ. και άρθρο 86 παρ. 2 περ.β του ν. 4412/2106.
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υπεργολαβίας σε τρίτους, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις αναθέτουσες αρχές και για τον λόγο αυτό το εν
λόγω πεδίο δεν δύναται να απαλειφθεί.

Στο  συγκεκριμένο  πεδίο  (10)  οι  οικονομικοί  φορείς  δηλώνουν  συγκεκριμένο  ποσοστό  της  υπό  ανάθεση
σύμβασης,  το  οποίο  προτίθενται  να  αναθέσουν σε  υπεργολάβο/  υπεργολάβους  με  βάση  αναφοράς  την
εκατοντιαία κλίμακα ποσόστωσης (πχ. 10%, 23%, 30% κλπ).

Επισημαίνεται ότι η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 78 του ν.4412/2016, αφορά
μόνο στο  δικαίωμα της  αναθέτουσας  αρχής  να απαιτεί  την  εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων
απευθείας από  τον ίδιο προσφέροντα49,  υπό την έννοια ότι τα εν λόγω κρίσιμα καθήκοντα δεν μπορεί ο
προσφέρων οικονομικός φορέας να τα αναθέσει σε υπεργολάβο. 

Η εν λόγω απαίτηση πάντως πρέπει να αφορά σε συγκεκριμένα μόνο καθήκοντα και να ορίζεται ρητά στα
έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ)  και  σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί τη εν
γένει δυνατότητα του οικονομικού φορέα να αναθέτει υπεργολαβικά άλλα καθήκοντα στο πλαίσιο της
ίδιας σύμβασης.

Το πεδίο (12) της Ενότητας Γ αφορά μόνο σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και σε αυτό δηλώνονται τα
πιστοποιητικά,  τα  οποία  βεβαιώνουν  την  καταλληλότητα  των  προϊόντων,  σε  αντίθεση  με  την  αμέσως
επόμενη  ενότητα  Δ,  με  την  οποία  και  δεν  θα  πρέπει  να  συγχέεται,  καθώς  σε  αυτήν  δηλώνονται  τα
πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα (επιχείρησης).

49 Στην  περίπτωση  συμβάσεων  έργων  ή  συμβάσεων  υπηρεσιών  ή  στην  περίπτωση  εργασιών  τοποθέτησης  και
εγκατάστασης  στο  πλαίσιο  σύμβασης  προμηθειών,  οι  αναθέτουσες  αρχές  μπορούν  να  απαιτούν  την  εκτέλεση
ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση
οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στην παρ.2 του άρθρου 19, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση
αυτή. 
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Στο παρόν πεδίο δηλώνονται  τα πιστοποιητικά τα οποία βεβαιώνουν  τη συμμόρφωση των οικονομικών
φορέων με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/ και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Επισημαίνεται ότι η Ενότητα Δ αφορά τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς (επιχειρήσεις ατομικές ή νομικά
πρόσωπα) και δεν θα πρέπει να συγχέεται με την αμέσως προηγούμενη ενότητα Γ, η οποία αφορά στα προς
προμήθεια προϊόντα.

Τέλος,  σημειώνεται  ότι  σχετικά  με  το  σύνολο  των  αναφερομένων  στα  πεδία  του  Μέρους  IV  μπορείτε,
επιπλέον, να συμβουλευθείτε και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13  “Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και έλεγχος
καταλληλότητας”  (ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) της Αρχής.

3.5 Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων.

Το Μέρος V συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση ανάθεσης σύμβασης με κλειστή διαδικασία, ανταγωνιστική
διαδικασία με διαπραγμάτευση, διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και σε συμπράξεις καινοτομίας  (δεν
αφορά σε ανοικτές διαδικασίες και συνοπτικούς διαγωνισμούς, όταν οι τελευταίοι διενεργούνται με ανοικτή
διαδικασία). 
Ως εκ  τούτου,  η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει  να απαλείφει  το εν  λόγω Μέρος από το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,  σε
περίπτωση  ανοικτής  διαδικασίας  και  συνοπτικού  διαγωνισμού  που  διενεργείται,  ομοίως,  με  ανοικτή
διαδικασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ

4.1 Τελικές δηλώσεις

Καταρχάς, επισημαίνεται ότι  το εν λόγω Μέρος,  όπως ήδη προαναφέρθηκε,  δεν μπορεί να απαλειφθεί,
καθώς περιλαμβάνει  τη δήλωση των οικονομικών φορέων,  ως προς  την  ακρίβεια  και  την  ορθότητα των
περιεχομένων στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ στοιχείων, την υπογραφή των, κατά περίπτωση, υπόχρεων προσώπων, καθώς
και την, κατά περίπτωση, παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους τους προς την αναθέτουσα αρχή για την άντληση
δικαιολογητικών από βάσεις δεδομένων.

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι οι πληροφορίες που έχουν αναφέρει στα Μέρη Ι έως V, κατά
περίπτωση,  του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,  είναι  ακριβείς  και  ορθές και  επίσης ότι  έχουν πλήρη επίγνωση των έννομων
συνεπειών,  σε  περίπτωση  που  η  δήλωσή  τους  περιλαμβάνει  ψευδή στοιχεία  (ενδεικτικά:  απόρριψη  της
προσφοράς, κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής, ποινική ευθύνη για ψευδείς δηλώσεις ).

Περαιτέρω,  οι  οικονομικοί  φορείς  δηλώνουν  ότι  θα  προσκομίσουν  εγκαίρως,  κατόπιν  αιτήματος  της
αναθέτουσας αρχής, τα πιστοποιητικά και τα λοιπά αποδεικτικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τα δηλωθέντα
από αυτούς στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στις ακόλουθες
δύο περιπτώσεις: 

 εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τα αντλήσει απευθείας και δωρεάν, μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος- μέλος ή

 εάν η αναθέτουσα αρχή έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα  (για παράδειγμα από άλλη
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διαδικασία σύναψης σύμβασης, στην οποία τα έχει ήδη υποβάλλει ο οικονομικός φορέας, με την
αυτονόητη προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να ισχύουν).

Ως  εθνικές  βάσεις  δεδομένων νοούνται,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  79  παρ.  6  &  7 του  ν.  4412/2016,
ηλεκτρονικές βάσεις, οι  οποίες λειτουργούν και τηρούνται  σε εθνικό επίπεδο από οποιοδήποτε κράτος-
μέλος,  περιέχουν  σχετικές  πληροφορίες  για  τους  οικονομικούς  φορείς  και  οι  οποίες  μπορούν  να
χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές τόσο του κράτους – μέλους, στο οποίο τηρούνται, όσο και από
τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών-μελών υπό τους ίδιους όρους, ήτοι παρέχουν ισότιμη, απευθείας και
δωρεάν πρόσβαση.

Υπό το πρίσμα αυτό, προς τον σκοπό εφαρμογής του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 , επισημαίνεται ότι στην
Ελλάδα δεν υφίστανται εθνικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες να παρέχουν απευθείας, καθολική και δωρεάν
πρόσβαση  στις  αναθέτουσες  αρχές  οποιουδήποτε  κράτους-  μέλους,  για  την  άντληση  των  σχετικών
δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων. 

Δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο, το ενδεχόμενο συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού
φορέα,  στη  χώρας  εγκατάστασής  του  οποίου  να  υφίσταται  εθνική  βάση δεδομένων ,  σύμφωνα  με  τα
προαναφερθέντα ή  ακόμη και  το  ενδεχόμενο επίκλησης  από ημεδαπό οικονομικό  φορέα εθνικής  βάσης
δεδομένων  άλλου  κράτους-  μέλους,  στην  οποία  να  τηρούνται  δεδομένα  που  τον  αφορούν,  με  τη
συμπλήρωση της σχετικής ένδειξης στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.

Σε  κάθε  περίπτωση,  εφόσον  συντρέχει  μία  από  τις  δύο  ως  άνω  παρεκκλίσεις,  η  αναθέτουσα  αρχή
υποχρεούται να μην αναζητήσει τα σχετικά δικαιολογητικά από τον οικονομικό φορέα, ο δε τελευταίος δεν
υποχρεούται να τα προσκομίσει, ακόμη και εάν η αναθέτουσα αρχή υποβάλει σχετικό αίτημα.

Περαιτέρω,  επισημαίνεται  ότι,  εάν  δεν  συντρέχει  μία  από τις  ως  άνω παρεκκλίσεις  και  ο  οικονομικός
φορέας  δεν  προσκομίσει έγκαιρα  στην  αναθέτουσα  αρχή,  τα  σχετικά  δικαιολογητικά, με  τα  οποία
αποδεικνύει  τα  στοιχεία  που  δήλωσε  στο  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,  η  μη  προσκόμιση  των  εν  λόγω  δικαιολογητικών
αποτελεί,  κατά  περίπτωση,  λόγο  αποκλεισμού  του  οικονομικού  φορέα  και  ενδεχομένως  επιβολής  και
άλλων κυρώσεων (κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής, ποινική ευθύνη για παροχή ψευδών δηλώσεων κλπ).

Σε συνέχεια των προαναφερθέντων, επισημαίνεται ότι το πεδίο που ακολουθεί, στο οποίο ο οικονομικός
φορέας παρέχει τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά,
συναρτάται αποκλειστικά με τις περιπτώσεις,   στις οποίες ο οικονομικός φορέας έχει δηλώσει -σε ένα ή
περισσότερα  πεδία  του  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ-  ότι  το  σχετικό  δικαιολογητικό  διατίθεται  δωρεάν  σε  εθνική  βάση
δεδομένων. 

Κατά  συνέπεια,  δεδομένης  της  μη  ύπαρξης, σύμφωνα  με  τα  προαναφερθέντα,  στην  Ελλάδα  εθνικών
βάσεων δεδομένων,  οι  ημεδαποί οικονομικοί  φορείς  δεν συμπληρώνουν το εν  λόγω πεδίο,  εκτός εάν
επικαλούνται  πιστοποιητικό  που  τους  αφορά και  διατίθεται  σε  εθνική  βάση δεδομένων άλλου  κράτους-
μέλους, οι δε αλλοδαποί ενδέχεται να συμπληρώνουν το εν λόγω πεδίο, εφόσον έχουν δηλώσει στα πεδία
του  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  εθνική  βάση  δεδομένων,  στην  οποία  διατίθεται  συγκεκριμένο  πιστοποιητικό  που
επικαλούνται.
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4.2 Υπογραφή ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ

Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α/171) προστέθηκε το άρθρο 79Α στο ν.4412/2016, το
οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 79Α
Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.  

1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, με
μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. .
2.  Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  για  την  εφαρμογή  του  παρόντος  άρθρου,  νοείται  ο  νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί  τον  οικονομικό φορέα για  διαδικασίες  σύναψης συμβάσεων ή  για  συγκεκριμένη  διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
3.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται  και  για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»

Από  τα  ανωτέρω  προκύπτει  ότι  είναι  δυνατή,  με  μόνη  την  υπογραφή του κατά  περίπτωση  νομίμου
εκπροσώπου, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης διαδικασίας σύμβασης.

Επισημαίνεται  τέλος,  ότι  η  παροχή  της  ως  άνω  δυνατότητας,  σε  καμία  περίπτωση,  δεν  σημαίνει  ότι  οι
αναθέτουσες αρχές αποκλείουν οικονομικούς φορείς στις περιπτώσεις που το ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ υπογράφεται από
όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

                                                                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                      Η  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ

                                                                                                        

Εσωτερική Διανομή: 
1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
5. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
6. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
7. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
8. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
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9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκη 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2) Βουλή των Ελλήνων
3) Όλα  τα  Υπουργεία/  Γενικές-Ειδικές  Γραμματείες  (Γραφεία  κ.  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών,
Υφυπουργών,  Δ/νσεις  Νομοθετικού  έργου,  Τμήματα  Προμηθειών,  προς  περαιτέρω  ενημέρωση  και
εποπτευομένων φορέων)  -Υπουργείο  Εσωτερικών (προς  περαιτέρω κοινοποίηση και  στους  ΟΤΑ Α’  και  Β’
βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών),
-Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
-Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
-Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  (προς  περαιτέρω  κοινοποίηση  και  στα  Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, -Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης,
-Υπουργείο Εξωτερικών,
-Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
-Υπουργείο Οικονομικών,
-Υπουργείο Υγείας,
-Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων),
-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
-Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
-Υπουργείο Τουρισμού. 
4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και  ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας  και  Ανάπτυξης (προς
περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν.  3614/2007 και
Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)
5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γρ. 
Γενικού Γραμματέα)
6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα)
7) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα
νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών)
8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού)
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων)
10) Κέντρο  Διεθνούς  και  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Δικαίου,  Μονάδα  Παρακολούθησης  Διαγωνισμών  και
Συμβάσεων
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