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1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής 

της ηλεκτρονικής προσφοράς, όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό 

ανάδοχο (στάδιο κατακύρωσης) και κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρα 103-104 Ν. 4412/2016). 

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

2.2.3.1 Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες για τα αδικήματα που 

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 

4412/2016: 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό 

δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού 

φορέα 

Απάτη εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων 

της Ένωσης 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές 

εμπορίας ανθρώπων 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 

εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 

της παρ. 2.2.3.1: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας 

δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν 

καθίσταται διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

2.2.3.2 Ο οικονομικός φορέας δεν έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 

αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 

χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος 

όσο και στην Ελλάδα, εάν είναι άλλο 

από τη χώρα εγκατάστασης 

Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή 

η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : 

α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής 

ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 
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1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής 

της ηλεκτρονικής προσφοράς, όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό 

ανάδοχο (στάδιο κατακύρωσης) και κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρα 103-104 Ν. 4412/2016). 

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis))  και β) ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:  

Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην 

περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 

εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που 

να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή της.  

 

Ο οικονομικός φορέας έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 

αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα 

στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 

και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν 

είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή 

η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: 

α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής 

ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 

διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 
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1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής 

της ηλεκτρονικής προσφοράς, όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό 

ανάδοχο (στάδιο κατακύρωσης) και κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρα 103-104 Ν. 4412/2016). 

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: 

Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην 

περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 

εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ 

κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που 

να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου 

ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν 

υπάγεται)  

 Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην 

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην 

περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά 

στον e-ΕΦΚΑ)  

 Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής 

της ηλεκτρονικής προσφοράς, όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό 

ανάδοχο (στάδιο κατακύρωσης) και κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρα 103-104 Ν. 4412/2016). 

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

2.2.3.4.α Αθέτηση των υποχρεώσεων που 

απορρέουν από διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του στους τομείς της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας  

2.2.3.4.β Καταστάσεις οικονομικής 

αφερεγγυότητας: 

Πτώχευση 

Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

ειδική εκκαθάριση 

Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο 

ή εκκαθαριστή  

Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης 

 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν 

λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο 

ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες 

τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.4.β: α) επίσημη 

δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν 

εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται 

διαθέσιμη  

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 

πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου 

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 
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1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής 

της ηλεκτρονικής προσφοράς, όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό 

ανάδοχο (στάδιο κατακύρωσης) και κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρα 103-104 Ν. 4412/2016). 

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση 

ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, 

 Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης 

απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης 

του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 

προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό 

μεταβολών. 

β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο 

προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 

και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 

εταίρων.  

Προκειμένου για τα σωματεία και τους 

συνεταιρισμούς,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό 

Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 

σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για 

τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά 

την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. 

Αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων 

 

γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως 

αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  από την οποία 

να προκύπτει η μη αναστολή της 

επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

2.2.3.4.γ Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 

φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού 

 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει 

συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού, άλλως, ότι τυγχάνει στη 

περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση β΄ της 

παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), 

και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της 
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1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής 
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

παράβασης 

2.2.3.4.δ Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης 

 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη 

τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης 

2.2.3.4.ε Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης 

 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση συνδεδεμένη 

με αυτόν, δεν έχει παράσχει συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο τρόπο 

εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε περίπτωση 

προηγούμενης εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως 

πραγματικό γεγονός] 

2.2.3.4.στ Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις από 

προηγούμενη σύμβαση 

 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας δεν έχει υποστεί πρόωρη 

καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης 

ή προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή 

άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με 

προηγούμενη σύμβαση. 

2.2.3.4.ζ 

και η 

Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη 

πληροφοριών, αδυναμία υποβολής 

δικαιολογητικών, απόπειρα 

επηρεασμού, με αθέμιτο τρόπο, της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης 

εμπιστευτικών πληροφοριών.   

 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας: α) δεν έχει κριθεί ένοχος 

σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να 

υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ) 

 

 

 

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής 

της ηλεκτρονικής προσφοράς, όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό 
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 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 σύναψης 

σύμβασης ή να παράσχει παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

2.2.3.4.θ Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού 

παραπτώματος 

 

Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) οικονομικός φορέας 

δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος 

του πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση 

στο πλαίσιο του επαγγέλματός του από αρμόδια 

εποπτική αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές 

αρμοδιότητες. 

2.2.3.9 Οριζόντιος αποκλεισμός από 

μελλοντικές διαδικασίες σύναψης 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι 

δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η 

κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από 

δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 

παραχώρησης. 

2.2.3.5 Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

 

[Μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ και μόνο για 

ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα στη 

μετοχική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν 

ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα της 

αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη 

εταιρεία] 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την 

υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών 

τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 

βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της 

παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του 

ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη 

δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν 

αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού 

αναδόχου,  πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του 

τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι 

επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες 

διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά 

περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των 

δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην 

ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες 

αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο 

προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα 

ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 

του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 

της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 

μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

Α) Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην 

Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές 

και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 

μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 

μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής 

της προσφοράς. 

Β) Όσον αφορά τις αλλοδαπές ανώνυμες 

εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους 

ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους 

της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές τους είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό 

των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 

μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 

30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να 

προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 

προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 

τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες 

πριν την υποβολή της προσφοράς.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση 

ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται 

η ονομαστικοποίηση των μετοχών, 
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επιλογής 

Δικαιολογητικό 

προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης 

ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια 

αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 

διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση 

του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη 

πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται 

υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση 

προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, 

προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, 

που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) 

των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα 

με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα 

πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους 

λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω 

πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει 

διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 

αιτιολογίας αυτής. 

iv) Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγου 

αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 

3310/2005 οι Α.Α. δύνανται να απαιτούν 

υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες 

εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν 

στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & 

β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει. 

2.2.3.9 Οριζόντιος αποκλεισμός από 

μελλοντικές διαδικασίες 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι 

δεν έχει επιβληθεί 

στον οικονομικό φορέα η κύρωση του 

οριζόντιου αποκλεισμού από 
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Δικαιολογητικό 

δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 

παραχώρησης 

2.2.4 Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό 

μητρώο 

 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 

από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει 

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό 

μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 

του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται αποδεκτό 

και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 

υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων 

(Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο) 

 Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 

μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 

δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής 

ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 

μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου 
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1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
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της ηλεκτρονικής προσφοράς, όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό 

ανάδοχο (στάδιο κατακύρωσης) και κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρα 103-104 Ν. 4412/2016). 

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

της υπό ανάθεση σύμβασης. 

2.2.5.1 Άλλες οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

 

Εφόσον ζητείται συγκεκριμένη πιστοληπτική 

ικανότητα, προσκομίζεται βεβαίωση από 

τραπεζικά και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα του 

οικονομικού φορέα. 

2.2.5.2  Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει 

της σχετικής Διακήρυξης 

A1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ο 

μέσος γενικός κύκλος εργασιών για τις τρεις 

τελευταίες πλήρεις οικονομικές χρήσεις . 

Α2. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, 

για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις 

,στην περίπτωση που η δημοσίευση των 

ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση που 

σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός 

φορέας δεν υποχρεούται σε δημοσίευση 

ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών 

συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία 

που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας 

εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. προσωρινά 

ισοζύγια, κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν 

έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του 

ισολογισμού του οικονομικού έτους 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη 

από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν 

( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, 

δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.)  για το έτος αυτό. 

Α3. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό 

πρόσωπο, αντίστοιχες δηλώσεις φόρου 

εισοδήματος (income tax filings) και 
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της ηλεκτρονικής προσφοράς, όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό 

ανάδοχο (στάδιο κατακύρωσης) και κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρα 103-104 Ν. 4412/2016). 

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

εκκαθαριστικά σημειώματα (income tax returns) 

των τριών (3) τελευταίων ετών . 

Α4. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, 

αντίστοιχα τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 των τριών (3) 

τελευταίων ετών από τα οποία προκύπτει ο 

κύκλος εργασιών του οικονομικού  φορέα. 

Α5. Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για 

χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε: 

α) πρέπει να διαθέτει μέσο γενικό κύκλο 

εργασιών, για τα έτη που λειτουργεί, ίσο ή 

μεγαλύτερο του 50% του  προϋπολογισμού της 

παρούσης. 

β) υποβάλλει τα ανωτέρω υπό στοιχεία (Α1) και 

(Α2) δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω 

απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται αναλογικά 

από όλα τα μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με το 

ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτήν. 

 

2.2.5.3 Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών 

κινδύνων 

 

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη 

επαγγελματικών κινδύνων. 

 Σύσταση οικονομικού φορέα ή έναρξη 

δραστηριοτήτων 

 

Για οικονομικούς φορείς που έχουν 

λειτουργήσει χρονικό διάστημα μικρότερο από 

το ζητούμενο στη διακήρυξη: Υπεύθυνη δήλωση 

του οικονομικού φορέα στην οποία θα 

δηλώνεται η ημερομηνία ίδρυσης του 

οικονομικού φορέα ή που άρχισε της 
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ανάδοχο (στάδιο κατακύρωσης) και κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρα 103-104 Ν. 4412/2016). 

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

δραστηριότητες στο αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι λοιπές δηλώσεις προσαρμόζονται ανάλογα 

με το χρονικό διάστημα λειτουργίας. 

2.2.5.4 Στήριξη σε ικανότητα άλλων Για την στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων  αυτών 

για τον σκοπό αυτό (Η σχετική δέσμευση των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται 

οι συμμετέχοντες θα αποδεικνύεται με κάθε 

νομιμοποιητικό έγγραφο όπως με ιδιωτικό 

συμφωνητικό συνεργασίας) 

2.2.6.1 

έως 

2.2.6.6 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Άδειες λειτουργιάς των οικονομικών φορέων 

,άδειες και βεβαιώσεις καταλληλότητας  

οχημάτων ,προδιαγραφές συσκευασιών, λίστες 

προμηθευτών με προϊόντα και τα αντίστοιχα 

ISO. 

2.2.6.7 Τεχνικό προσωπικό Πίνακας του προσωπικού από την Υπηρεσία 

Σ.ΕΠ.Ε., όπου θα φαίνεται ότι απασχολεί 

προσωπικό σχετικό με την παρασκευή των 

προσφερόμενων ειδών και διαθέτει το 

κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για τον 

ποιοτικό έλεγχο αυτών 

2.2.6.8  Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος (άρθρο 8 

του Ν.1599/1986) όπως ισχύει, του φυσικού 

προσώπου ή των νομίμων  εκπροσώπων της 

επιχείρησης  ,στην οποία θα δηλώνεται: 

α) ότι φέρει πάσα ποινική, αστική κλπ ευθύνη 

των παρεχομένων προϊόντων και για τη διάθεση 

αυτών, 

β) ότι τηρεί όλους τους υγειονομικούς όρους 

που προβλέπονται από το στάδιο παραλαβής 

πρώτων υλών, επεξεργασία παραγωγής, 

συντήρηση και διάθεση των προϊόντων και 

γ) ότι τηρεί Βεβαίωση εκπαίδευσης στους 
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υπογραφής τους. 
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ανάδοχο (στάδιο κατακύρωσης) και κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρα 103-104 Ν. 4412/2016). 

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, 

του προσωπικού που θα απασχοληθεί με την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

δ)ότι έλαβε  γνώση των όρων της διακήρυξης 

των σχετικών με αυτή διατάξεων, των ειδικών 

όρων  και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι 

τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

ε) θα δηλώνει τα τμήματα για τα οποία 

συμμετέχει. 

 

2.2.6.9 Για τις συμβάσεις προμηθειών: 

παραδόσεις είδους που έχει 

προσδιοριστεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών: Κυριότερες παραδόσεις 

του είδους που έχει προσδιοριστεί κατά 

τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 

οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατά την 

τελευταία τριετία  πριν  τη δημοσίευση της 

παρούσης να έχουν εκτελέσει αθροιστικά 

επιτυχώς ή  να εκτελούν ορθώς  :  

Α) Τρείς (3) συμβάσεις, συναφούς αντικειμένου 

δηλαδή αυθημερόν παραγωγή ζεστού φαγητού, 

συσκευασία και  διάθεση (Σημειώνεται ότι η 

παραγωγική μέθοδος για την υλοποίηση του 

έργου και κατ’ επέκταση η αποδεδειγμένη 

εμπειρία αφορά αποκλειστικά την μέθοδο cook 

& serve, αποκλειόμενης άλλης μεθόδου όπως 

της cook & freeze που αφορά κατεψυγμένο 

φαγητό) συνολικής αξίας ίσης με το 75% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη 

συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.)  για τα είδη 

του τμήματος  που θα συμμετέχει.  

Η παράδοση αποδεικνύεται με : 

 Την  κατάθεση αντιγράφων 

συμβάσεων  

 Βεβαιώσεων από την Αναθέτουσα 

Αρχή, όπου θα δηλώνεται : 

-εάν αυτή είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση 
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

εκδοθείσα από αυτή, η οποία να αναφέρει την 

εκτελεσθείσα  χρηματική αξία των έργων καθώς 

επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν επιτυχώς και 

εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Σύμβασης  

-εάν αυτή είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του 

αποδέκτη των προμηθειών, η οποία να 

αναφέρει την εκτελεσθείσα  χρηματική αξία των 

έργων καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν 

επιτυχώς και εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Σύμβασης η οποία συνοδεύεται 

από παραστατικά (τιμολόγιο).  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω 

απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

Β) Τρείς (3) συμβάσεις, συναφούς αντικειμένου 

δηλαδή προμήθεια μικρογευμάτων - 

δεκατιανού συνολικής αξίας ίσης με το 75% του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού (μη 

συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.) για τα είδη  

μικρογευμάτων - δεκατιανού .  

Η παράδοση μικρογευμάτων - δεκατιανού  

αποδεικνύεται με : 

 την κατάθεση αντιγράφων συμβάσεων  

 Βεβαιώσεων από την Αναθέτουσα Αρχή, 

όπου θα δηλώνεται  

-εάν αυτή είναι Δημόσια Αρχή, βεβαίωση 

εκδοθείσα και θεωρηθείσα από αυτή, η οποία 

να αναφέρει την εκτελεσθείσα  χρηματική αξία 
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Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

των έργων καθώς επίσης και ότι αυτά 

παραδόθηκαν επιτυχώς και εμπρόθεσμα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης  

-εάν αυτή είναι ιδιωτικός φορέας, βεβαίωση του 

αποδέκτη των προμηθειών, η οποία να 

αναφέρει την εκτελεσθείσα  χρηματική αξία των 

έργων καθώς επίσης και ότι αυτά παραδόθηκαν 

επιτυχώς και εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Σύμβασης , η οποία συνοδεύεται 

από παραστατικά (τιμολόγιο).  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που 

υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω 

απαίτηση καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

2.2.7.1 Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους 

οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας,  πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρότυπα 

για σύστημα Διαχείρισης Υγείας & 

Ασφάλειας στην εργασία, πρότυπα για 

σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 

ανάγκες 

Τα κατά περίπτωση ζητούμενα πιστοποιητικά 

που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή 

ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς 

εδρεύοντες σε κράτη-μέλη υπεύθυνη δήλωση 

με την οποία θα εξηγεί τους λόγους και θα 

διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 

μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 

συστήματα ή πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

2.2.8.2 Ποσοστό υπεργολαβίας 

 

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα στην 

οποία θα δηλώνονται οι υπεργολάβοι στους 

οποίους θα ανατεθεί τμήμα της σύμβασης και 

το ποσοστό της υπεργολαβίας, καθώς και 

υπεύθυνη δήλωση των προτεινόμενων 

υπεργολάβων ότι αποδέχονται την ανάθεση της 

υπεργολαβίας με το σχετικό ποσοστό, σε 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΑΑΔΗΣΥ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

2. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να έχουν ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής 

της ηλεκτρονικής προσφοράς, όσο και μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον προσωρινό 

ανάδοχο (στάδιο κατακύρωσης) και κατά τη σύναψη της σύμβασης (άρθρα 103-104 Ν. 4412/2016). 

 

Αποδεικτικά μέσα-Προμήθειες (2.2.9.2) 

α/α Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής 

επιλογής 

Δικαιολογητικό 

περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

 

4.3.2 Πιστοποιητικό εγγραφής στο εθνικό 

μητρώο παραγώγων ΕΜΠΑ 

Πιστοποιητικό εγγραφής στο εθνικό μητρώο 

παραγώγων ΕΜΠΑ από τους οικονομικούς 

φορείς που εμπίπτουν στο ν.2939/2001 


