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Α. Οι νέες οδηγίες και το έργο της ενσωμάτωσής τους
Η πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών
εντάχθηκε σε συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη
2020” για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας
σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε μία από τις δώδεκα δράσεις
προτεραιότητας της πράξης για την ενιαία αγορά που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2011. Στο
πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκαν, τον Ιανουάριο του 2014, και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 28/3/2014, οι τρεις νέες οδηγίες2:
 2014/23/ΕΕ (L94), για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών (για
πρώτη φορά χωριστή οδηγία για τις παραχωρήσεις).
 2014/24/ΕΕ (L94), για τις δημόσιες συμβάσεις (στον κλασσικό τομέα) προς αντικατάσταση
της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
 2014/25/ΕΕ (L94), για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΟΚΩ) προς
αντικατάσταση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
Οι οδηγίες τέθηκαν σε ισχύ στις 17 Απριλίου 2014.
Τα κράτη μέλη έχουν 24 μήνες για την ενσωμάτωση των διατάξεων των νέων οδηγιών στο εθνικό
δίκαιο, ενώ ειδικά για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα έχουν 30 μήνες
επιπλέον. Τούτο συνεπάγεται ότι η Ελλάδα υποχρεούται να εναρμονίσει τις ρυθμίσεις της
εσωτερικής της έννομης τάξης με αυτές των νέων Οδηγιών της Ε.Ε. μέχρι την 18η Απριλίου
2016.
Δυνάμει του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (β) του ν. 4013/2011 (Α/204), η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων έχει καταστεί αρμόδια και φέρει την ευθύνη για την εισήγηση ρυθμίσεων
προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή αναφορικά με την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στην
εθνική έννομη τάξη στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου
πρωτίστως να τηρηθεί η ως άνω ορισθείσα προθεσμία ενσωμάτωσης των παραπάνω Οδηγιών, η
Αρχή ορίστηκε ως σημείο επαφής για το έργο της ενσωμάτωσης των οδηγιών με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και έχει συγκροτήσει, με πρωτοβουλία της, Ομάδες Εργασίας με έργο την προετοιμασία
και εισήγηση προς τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα πράξεων ενσωμάτωσης3 των νέων οδηγιών.
Στις εν λόγω ομάδες εργασίας συμμετέχουν, πλην των νομικών εμπειρογνωμόνων της Αρχής και
εκπρόσωποι των καταρχήν αρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Γραμματεία
Υποδομών, Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας), καθώς και της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων του Κέντρου
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Μο.Πα.Δι.Σ/ΚΔΕΟΔ).
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Τα πλήρη κείμενα των τριών νέων οδηγιών μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
www.eaadhsy.gr & www.hsppa.gr
3
Για λόγους οικονομίας στο παρόν έγγραφο οι όροι “πράξη ενσωμάτωσης”, “νομοθετικό κείμενο”,
“νομοθέτημα”, και “κείμενο” χρησιμοποιούνται με το ίδιο νόημα και δεν προσδιορίζουν απαραίτητα τον τύπο
νομοθετήματος (νόμος, π.δ. κλπ).
3

Β. Μεθοδολογία και διαδικασία διαβούλευσης
Μέχρι σήμερα δεν είθισται να διενεργείται ευρεία διαβούλευση για θέματα ενσωμάτωσης
οδηγιών δημοσίων συμβάσεων στην εθνική έννομη τάξη.
Δεδομένου ότι οι οδηγίες, αφενός παρέχουν επιλογές στα κράτη μέλη και αφετέρου, τους
επιβάλλουν υποχρεώσεις και με σκοπό, τόσο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών των
διαθέσιμων επιλογών, όσο και την ορθότερη και αποτελεσματικότερη τήρηση των υποχρεώσεων
από την πλευρά της Ελλάδας, αποφασίσθηκε η διενέργεια ευρείας, ουσιαστικής και σε ένα αρχικό
στάδιο διαβούλευσης, προκειμένου να σταθμιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
κάθε επιλογής και ενδεχομένως να ανευρεθούν και λύσεις στις όποιες αγκυλώσεις. Στην απόφαση
όμως αυτή οδήγησε και ένα άλλο χαρακτηριστικό των νέων οδηγιών, η ύπαρξη περισσότερων
επιλογών στα κράτη μέλη, η οποία οφείλεται ιδίως στην θεώρηση των δημοσίων συμβάσεων ως
ενός αγορακεντρικού εργαλείου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής
“Ευρώπη 2020” για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης,
παράλληλα με τη διασφάλιση της πλέον αποδοτικής χρήσης των δημόσιων πόρων, την
διευκόλυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις
και την αξιοποίηση των τελευταίων για την επίτευξη κοινών κοινωνικών στόχων (στρατηγική
χρήση δημοσίων συμβάσεων)4.
Υπογραμμίζεται ότι η διαβούλευση περιορίζεται αυστηρά στις επιλογές που παρέχουν οι νέες
οδηγίες στα κράτη μέλη και σε καμία περίπτωση στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται. Ωστόσο σε
ορισμένες περιπτώσεις τίθενται ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα που ενδείκνυται ή πρέπει να
ληφθούν από το κράτος ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται
από τις οδηγίες (εφαρμοστικά μέτρα, τα οποία μπορεί να αφορούν είτε ρυθμίσεις ουσίας, είτε,
ιδίως, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας δημοσίων φορέων ή διαδικαστικές ρυθμίσεις).
Σε συνέχεια των παραπάνω σχεδιάστηκε μία άτυπη -μη θεσμοθετημένη- διαδικασία η οποία
στόχο έχει να:
 είναι κατά το δυνατόν πιο ευέλικτη,
 θέσει τα βασικά ζητήματα σε ένα χρονικό στάδιο πριν την οριστική σύνταξη των πράξεων
ενσωμάτωσης,
 απευθυνθεί σε συγκεκριμένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που είτε είναι
αρμόδιοι/ενδιαφερόμενοι για συγκεκριμένα ζητήματα που άπτονται των οδηγιών (π.χ.
θέματα εργατικής, περιβαλλοντικής νομοθεσίας), είτε εμπλέκονται με οιονδήποτε τρόπο
στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (π.χ. αναθέτουσες αρχές, κεντρικές
αναθέτουσες αρχές, οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών) και
 εκταθεί πριν και πέραν της θεσμοθετημένης διαδικασίας διαβούλευσης του ν. 4048/2012 που θα ακολουθήσει μετά την οριστικοποίηση από την Κυβέρνηση των σχεδίων των
πράξεων ενσωμάτωσης, δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει ότι στο χρονικό σημείο που
συνήθως διενεργείται η διαδικασία αυτή (λίγο πριν την κατάθεση των νομοσχεδίων στη
Βουλή) δεν υπάρχει επαρκής χρόνος να ενσωματωθούν βασικές στρατηγικές επιλογές του
κράτους/κυβέρνησης.
Προκειμένου να επιτευχθεί η ευρύτερη και ουσιαστικότερη δυνατή διαβούλευση αλλά και για
λόγους διαφάνειας:
 κατεβλήθη προσπάθεια να αποτυπωθεί και να ανευρεθεί το σύνολο των εμπλεκόμενων
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων προς τους οποίους θα στοχεύσει η διαβούλευση
αποστέλλοντας τους τα σχετικά έγγραφα διαβούλευσης (είτε ειδικά είτε γενικά),
 τα έγγραφα διαβούλευσης που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό (και όχι μόνο σε
στοχευμένους αποδέκτες) θα αναρτώνται τόσο στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής δημοσίων Συμβάσεων, www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr όσο και στην
ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης www.opengov.gr δεδομένου ότι οι φορείς είναι
εξοικειωμένοι σε διαδικασίες διαβούλευσης που διεξάγονται σε αυτόν τον διαδικτυακό
τόπο,
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βλ. αιτ. σκέψη (2) οδηγίας 2014/24/ΕΕ και αιτ. σκέψη (4) οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
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πέραν των ανωτέρω, σε περίπτωση που οι αποδέκτες των εγγράφων διαβούλευσης
θεωρούν ότι πρέπει αυτά (όλα ή κάποια εξ αυτών) να απευθυνθούν σε κάποιον επιπλέον
ειδικότερο αρμόδιο/εμπλεκόμενο φορέα/υπηρεσία, παρακαλούνται, είτε να τα
διαβιβάζουν οι ίδιοι, είτε να αποστέλλουν σχετική ειδοποίηση με τα στοιχεία
επικοινωνίας του φορέα αυτού στην ηλεκτρονική διεύθυνση odigies@eaadhsy.gr, ώστε η
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. να τον περιλάβει στη λίστα αποδεκτών.
Μετά το πέρας της διαβούλευσης θα υπάρξει ενημέρωση για τις ληφθείσες απαντήσεις. Το
σύνολο ή μέρος των απαντήσεων που θα σταλούν ενδέχεται να δημοσιοποιηθεί.
Με το παρόν έγγραφο ζητούνται απαντήσεις/προτάσεις σε συγκεκριμένες διαθέσιμες επιλογές
που αφορούν θέματα σχετικά με:
1. τη συμπλήρωση/διευκρίνιση πληροφοριών ,
2. το ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ),
3. τα αποδεικτικά μέσα,
4. το επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) και
5. τους επίσημους καταλόγους οικονομικών φορέων.
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Γ. Επιλογές και ερωτήσεις προς διαβούλευση
Στο κεφάλαιο αυτό τίθενται και διευκρινίζονται οι βασικές επιλογές στις οποίες πρέπει να προβεί
το κράτος μέλος κατά την ενσωμάτωση των νέων οδηγιών, αναφορικά με:
1. τη
συμπλήρωση/διευκρίνιση πληροφοριών ,
2. το ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ), 3. τα αποδεικτικά μέσα, 4. το επιγραμμικό
αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) και 5. τους επίσημους καταλόγους οικονομικών φορέων,
υπογραμμίζονται κάποια θεμελιώδη ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη, δίδονται
διευκρινίσεις και τίθενται ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς- φορείς για απάντηση με χρήση ελεύθερου κειμένου.
Οι αποδέκτες του παρόντος εγγράφου παρακαλούνται να εξετάσουν τις εν λόγω επιλογές και να
καταθέσουν τις προτάσεις/απαντήσεις τους, αφού μελετήσουν τις σχετικές διατάξεις των
οδηγιών, αναφέροντας συνοπτικά [με χρήση ελεύθερου κειμένου] και τους σχετικούς λόγους.
Παρακαλούνται στις προτάσεις τους να αναφέρουν σε ποια συγκεκριμένη επιλογή/ερώτηση/
θέμα απαντούν.
Οι απαντήσεις θα συνδράμουν ιδιαιτέρως στην καταγραφή και προσπάθεια εξισορρόπησης των
διαφόρων επιχειρημάτων και στην πληροφόρηση των αρμόδιων κυβερνητικών οργάνων για τις
συνιστώμενες επιλογές/λύσεις.
ΘΕΜΑ 1: Συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς.
Θεωρείτε σκόπιμο, με την πράξη ενσωμάτωσης:
(α) να προβλεφθεί η δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων να ζητούν από
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να
αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις πληροφορίες που είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή
λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, εντός εύλογης προθεσμίας και υπό την
προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων απολύτως των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας ή
(β) να περιοριστεί η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων
φορέων, μόνο σε περιπτώσεις που η έλλειψη ή άλλα σφάλματα είναι εμφανή και όχι απλώς
προφανή (π.χ. μόνο διευκρίνιση υποβληθέντων και όχι για συμπλήρωση με νέα
έγγραφα/πληροφορίες) ή
(γ) να απαγορευθεί τελείως μία τέτοια δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων
φορέων;
Σε περίπτωση επιλογής του (α), παρακαλώ αναφέρετε συνοπτικά [με χρήση ελεύθερου κειμένου]
τις προτάσεις σας περί:
 της ύπαρξης μηχανισμών για την διασφάλιση της τήρησης των αρχών της ίσης
μεταχείρισης των υποψηφίων και της διαφάνειας της διαδικασίας και
 της εύλογης προθεσμίας για προσκόμιση των επιπλέον πληροφοριών από τους
οικονομικούς φορείς.
Διευκρινίσεις: Οι οδηγίες5 προβλέπουν την δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων
φορέων να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις πληροφορίες που είναι ή
εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, εντός εύλογης
προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων
απολύτως των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Ωστόσο μία τέτοια δυνατότητα
μπορεί να μην είναι επιτρεπτή όταν το εθνικό δίκαιο την απαγορεύει ή να είναι επιτρεπτή υπό
όρους6
5

Αρ. 56 παρ. 3 οδ. 2014/24/ΕΕ και 76 παρ. 4 οδ. 2014/25/ΕΕ
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Βλ. αρ. 160 ν. 4281/2014, αρ. 80 παρ. 9 ν. 3978/2011, αρ. 150 ν. 3669/2008, αρ. 12 παρ. 5 π.δ. 118/2007, αρ. 12
παρ. 5 υποπ. 5, ΕΚΠΟΤΑ, αρ. 49 π.δ. 60/2007.
Συναφώς επισημαίνεται ότι βασική αρχή που έχει καθιερωθεί νομολογιακά τόσο από το Δικαστήριο της Ε.Ε.
όσο και από τα εθνικά δικαστήρια αποτελεί η αρχή της τυπικότητας της διαδικασίας των διαγωνισμών, ως ειδικότερη
έκφανση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό η διαγωνιστική διαδικασία είναι από
6

Κατά την επιλογή στο θέμα αυτό, οι φορείς θα πρέπει να σταθμίσουν και να λάβουν
υπόψη τους τα ενδεχόμενα πλεονεκτήματα από την ενσωμάτωση της δυνατότητας αυτή (π.χ.
ενίσχυση ανταγωνισμού λόγω του περιορισμού της απόρριψης προσφορών αποκλειστικά για
τυπικούς λόγους), αλλά και τους συναφείς κινδύνους (π.χ. αναφορικά με την ίση μεταχείριση των
υποψηφίων και την ενδεχόμενη υπέρμετρη καθυστέρηση της διαδικασίας ανάθεσης).
ΘΕΜΑ 2: Διαβούλευση επί σχεδίου Κανονισμού για το τυποποιημένο έντυπο ΕΕΕΠ
Διευκρινίσεις: Ένα σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή των οικονομικών φορέων (μεταξύ αυτών
και οι ΜΜΕ) στις δημόσιες συμβάσεις είναι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την ανάγκη
προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα
κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Ο περιορισμός των εν λόγω απαιτήσεων είναι ο
στόχος για την πρόβλεψη στις οδηγίες7 του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ),
το οποίο αποτελεί μία υπεύθυνη δήλωση, η χρήση του οποίου θα μπορούσε να απλοποιήσει
σημαντικά τη διαδικασία, προς όφελος τόσο των αναθετουσών αρχών όσο και των οικονομικών
φορέων. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών, μόνο ο προσφέρων στον οποίο έχει
αποφασιστεί να ανατεθεί η σύμβαση υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω απλοποίηση τόσο για τους
οικονομικούς φορείς όσο και για τις αναθέτουσες αρχές αποφασίστηκε η χρήση τυποποιημένων
εντύπων υπεύθυνων δηλώσεων, ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που αφορούν την ακριβή
σύνταξη των επίσημων δηλώσεων και των δηλώσεων συναίνεσης και να αντιμετωπιστούν τα
ζητήματα γλώσσας. Το εν λόγω τυποποιημένο έντυπο πρόκειται να θεσπίσει μέσω εκτελεστικού
Κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε για
διαβούλευση στα κράτη μέλη, σχέδιο Κανονισμού για την καθιέρωση του τυποποιημένου
εντύπου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας (ΕΕΕΠ)8 στην οποία συμμετέχει ήδη η
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Δεδομένου ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις αναθέτουσες αρχές και τους
οικονομικούς φορείς κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, το τυποποιημένο έντυπο για το ΕΕΕΠ – το
οποίο με την θέσπιση του Κανονισμού και την έναρξη ισχύος των νέων οδηγιών θα καταστεί
υποχρεωτικό- θα πρέπει να καταρτιστεί κατά τρόπο ώστε να μειωθεί η ανάγκη προσκόμισης
σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων από τους οικονομικούς φορείς που
σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής τους. Παράλληλα, το
τυποποιημένο έντυπο θα πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά και τους
τρίτους, στις ικανότητες των οποίων βασίζεται ο οικονομικός φορέας.
Ερώτηση: Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, της σπουδαιότητας και της δεσμευτικότητας για
όλες τις αναθέτουσες αρχές του εργαλείου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας
κρίνεται σκόπιμη η από μέρους σας υποβολή τυχόν παρατηρήσεων επί του σχεδίου Κανονισμού
για την ολοκλήρωση της κατάρτισης του εν λόγω Εγγράφου9. Το προς διαβούλευση σχέδιο
Κανονισμού το οποίο έχει αποσταλεί από την Επιτροπή περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β του
παρόντος [στην ελληνική γλώσσα]. Κατόπιν των παρατηρήσεων των κρατών-μελών και ιδίως του
αιτήματος των περισσότερων εξ' αυτών για μεγαλύτερη απλοποίηση του ΕΕΕΠ, η Επιτροπή
απέστειλε νεότερη-πιο απλοποιημένη έκδοση (προς το παρόν μόνο στα αγγλικά), η οποία επίσης
έχει περιληφθεί στο Παράρτημα Β του παρόντος.

τη φύση της αυστηρή και τυπική, διεπόμενη σ' όλα τα στάδια από την αρχή της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης,
σύμφωνα με τις οποίες όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να τυγχάνουν ίσης αντιμετώπισης και οι αναθέτουσες αρχές
οφείλουν -από την έναρξη και μέχρι την ολοκλήρωσή της- να εφαρμόζουν όσα ορίζονται σ’ αυτή (C-285/99, C-286/99
Lombardini Mantovani, C-324/98 Telaustria και Telefonandress Συλλογή 2000, ΣτΕ 315/2012, ΣτΕ Ε.Α. 79/2010,ΕΣ Τμ. VI
2060/2010, ΣΤΕ ΕΑ 174/2009, ΕΣ Τμ.VI Πράξη 10/2008, ΕΣ Τμ. VI 53/2007 ).
7
αρ. 59 οδ. 2014/24/ΕΕ και αρ. 80 παρ. 3 οδ. 2014/25/ΕΕ.

8
9

αρ. 59 παρ.2 οδ. 2014/24/ΕΕ (σχετ. αρ. 80 της οδ. 2014/25/ΕΕ).

βλ. σχετικά και τη με αρ. πρωτ. 140/15-1-2015 επιστολή της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ. προς τις αναθέτουσες αρχές με
θέμα “Εργασίες ενσωμάτωσης οδηγιών της Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις -Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας”.
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ΘΕΜΑ 3: Αναβολή υποχρέωσης παροχής ΕΕΕΠ αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Διευκρινίσεις: Οι οδηγίες ορίζουν ότι το ΕΕΕΠ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή10.
Ωστόσο παρέχουν στο κράτος μέλος την ευχέρεια να αναβάλει την εκπλήρωση της υποχρέωσης
αυτής μέχρι τις 18 Απριλίου 2018 (αντί της 18ης Απριλίου 2016).11
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε να απαντήσετε αν θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να
αναβάλει την υποχρέωσης παροχής ΕΕΕΠ αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τις 18
Απριλίου 2018 ή όχι, αναφέροντας συνοπτικά τους λόγους.
ΘΕΜΑ 4: Υφιστάμενες βάσεις δεδομένων οικονομικών φορέων για την επαλήθευση πληροφοριών
του ΕΕΕΠ.
Οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στην Ελλάδα και περιέχουν πληροφορίες
σχετικές με καταστάσεις των οικονομικών φορέων, οι οποίες συνεπάγονται λόγους αποκλεισμού
ή με στοιχεία που συνδέονται με κριτήρια ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων (π.χ. Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,
Γ.Ε.ΜΗ., Μ.Ε.ΕΠ., Μητρώο Μελετητών και Γραφείων Μελετητών, TAXIS, ΦΕΚ, διάφορα ΟΠΣ ΙΚΑ/ΕΣΠΑ, κα βάσεις ή μητρώα ή αποθετήρια εγγράφων ή συστήματα προεπιλογής ή εικονικοί
φάκελοι επιχειρήσεων):
(α) μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα/υπό όρους από όλες τις αναθέτουσες αρχές/
αναθέτοντες φορείς για τους σκοπούς του άρθρου 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ;
(β) μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τους ίδιους όρους από τις αναθέτουσες αρχές/
αναθέτοντες φορείς των άλλων κρατών μελών;
(γ) οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων διαλειτουργούν μεταξύ τους;
(δ) ποιος είναι ο κατάλληλος/ αρμόδιος (δημόσιος) φορέας στην Ελλάδα για την τήρηση της νέας
υποχρέωσης των κρατών μελών να ενημερώνουν το e-Certis και να κοινοποιούν κάθε σχετική
πληροφορία όταν το ζητήσει οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος αναφορικά με τις εν λόγω
υφιστάμενες βάσεις δεδομένων που τηρούνται και λειτουργούν στην χώρα; Παρακαλούμε
αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις που θεσπίζουν την εν λόγω αρμοδιότητα.
Διευκρινίσεις: Παρά τη χρήση του ΕΕΕΠ οι οδηγίες προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν
τη δυνατότητα να ζητούν ανά πάσα στιγμή όλα ή κάποια από τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον
θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Δεδομένου δε ότι
είναι σημαντικό, οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές να βασίζονται σε πρόσφατη
πληροφόρηση, ιδίως σε ό,τι αφορά τους λόγους αποκλεισμού, αφού σημαντικές αλλαγές
μπορούν να επέλθουν με αρκετά ταχύ ρυθμό, (π.χ. σε περίπτωση οικονομικών δυσκολιών οι
οποίες καθιστούν ακατάλληλο τον οικονομικό φορέα ή, αντίστροφα, επειδή αποπληρώθηκε εν τω
μεταξύ εκκρεμές χρέος που αφορούσε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), οι οδηγίες προβλέπουν
ότι οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν, όπου αυτό είναι δυνατόν, την πληροφόρηση αυτή
χρησιμοποιώντας τις σχετικές βάσεις δεδομένων, οι οποίες ενδείκνυται να είναι εθνικές, κατά την
έννοια ότι πρέπει να τις διαχειρίζονται δημόσιες αρχές12. Τα δε κράτη μέλη πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω βάσεις δεδομένων μπορούν αν χρησιμοποιούνται από τις
αναθέτουσες αρχές καθώς και, υπό τους ίδιους όρους, από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών
μελών13. Ωστόσο οι οδηγίες αναγνωρίζουν ότι στην παρούσα φάση εξέλιξης, ενδέχεται να
υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις όπου η ανωτέρω επαλήθευση δεν είναι προς το παρόν δυνατή για
τεχνικούς λόγους. Επιπλέον τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν πλήρη κατάλογο των βάσεων
αυτών, να ενημερώνουν σχετικά το e-Certis, καθώς και να κοινοποιούν κάθε σχετική πληροφορία
όταν τους το ζητήσει οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος14.

10
11
12
13
14

αρ. 59 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο οδ. 2014/24/ΕΕ και αρ. 80 παρ. 3 οδ. 2014/25/ΕΕ.

αρ. 90 παρ. 3 οδ. 2014/24/ΕΕ.
αρ. 59 παρ. 5 οδ. 2014/24/ΕΕ και αρ. 80 παρ. 3 οδ. 2014/25/ΕΕ και αιτιολογικές σκέψεις 84 οδ. 2014/24/ΕΕ και 92
αρ. 59 παρ. 5 οδ. 2014/24/ΕΕ και αρ. 80 παρ. 3 οδ. 2014/25/ΕΕ.
αρ. 59 παρ. 6 οδ. 2014/24/ΕΕ και αρ. 80 παρ. 3 οδ. 2014/25/ΕΕ.
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ΘΕΜΑ 5: Αναβολή της εφαρμογής του περιορισμού αναθετουσών αρχών να μη ζητούν έγγραφα
που είναι ακόμη ενημερωμένα, τα οποία έχουν ήδη στην κατοχή τους από προηγούμενες
διαδικασίες.

Διευκρινίσεις: Οι οδηγίες προβλέπουν ότι ο προσφέρων στον οποίο έχει αποφασιστεί να
ανατεθεί η σύμβαση υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και οι
αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να συνάπτουν συμβάσεις με προσφέροντες που δεν είναι
σε θέση να το πράξουν. Επίσης οι οδηγίες προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη
δυνατότητα να ζητούν ανά πάσα στιγμή όλα ή κάποια από τα δικαιολογητικά έγγραφα,
εφόσον θεωρούν ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Ταυτόχρονα ωστόσο ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να ζητούν έγγραφα που είναι
ακόμη ενημερωμένα, τα οποία έχουν ήδη στην κατοχή τους από προηγούμενες διαδικασίες15.
Παρόλα αυτά, προκειμένου να αποτρέπεται η δυσανάλογη επιβάρυνση των αναθετουσών αρχών
με υποχρεώσεις αρχειοθέτησης και πρωτοκόλλησης στο πλαίσιο αυτό, η εν λόγω υποχρέωση
επιβάλλεται μόνον όταν η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας είναι υποχρεωτική, καθώς η
ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων θα καταστήσει το έργο αυτό πολύ ευκολότερο για τις
αναθέτουσες αρχές. Για το λόγο αυτό οι οδηγίες παρέχουν στο κράτος μέλος την ευχέρεια να
αναβάλει την εφαρμογή του περιορισμού αυτού των αναθετουσών αρχών μέχρι τις 18 Απριλίου
2018 (αντί της 18ης Απριλίου 2016)16.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε να απαντήσετε αν θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να
αναβάλει την εφαρμογή του παραπάνω περιορισμού μέχρι τις 18 Απριλίου 2018 ή όχι,
αναφέροντας συνοπτικά τους λόγους.
ΘΕΜΑ 6: Αποδεικτικά μέσα περί μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού17 ή περί πλήρωσης κριτηρίων
επιλογής στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα.
Διευκρινίσεις: Οι οδηγίες18 καθορίζουν τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη ύπαρξης
λόγων αποκλεισμού19 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής20 των υποψηφίων. Για
κάποια εξ αυτών ο προσδιορισμός τους στις οδηγίες είναι εξειδικευμένος, ενώ για άλλα ορίζεται
ότι ισχύουν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες, κατά το εθνικό δίκαιο, αρχές του
κράτους μέλους. Τέλος, για ορισμένους λόγους αποκλεισμού21, καθώς και για την απόδειξη της
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας22, οι οδηγίες δεν περιέχουν
καμία σχετική πρόβλεψη για τα αποδεικτικά μέσα. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να
παρέχουν επίσημη δήλωση στις περιπτώσεις που δεν εκδίδονται τα σχετικά
έγγραφα/πιστοποιητικά ή όταν τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.
Τέλος, υποχρεούνται να παρέχουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών, εφόσον το ζητούν,
πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων
αποκλεισμού23, της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής24 των υποψηφίων και της
συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα25 .
Στο πλαίσιο αυτό, καθώς και των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε:
(α) να εξειδικεύσετε τα πιστοποιητικά, αναφέροντας και τις εκδούσες αυτών αρχές στην ελληνική
15 αρ. 59 παρ. 5 υποπ. 2 οδ. 2014/24/ΕΕ και αρ. 80 παρ. 3 οδ. 2014/25/ΕΕ.
16 αρ. 90 παρ. 5 οδ. 2014/24/ΕΕ.
17 που αφορούν την καταβολή φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πτωχευτικές και προπτωχευτικές
διαδικασίες, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και άλλες ανάλογες
καταστάσεις βλ. αρ. 60 παρ. 2 και αρ. 57 παρ. 1, 2 και παρ. 4 (β) οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 80 παρ. 1 & 3 οδ..25/2014.

18
19
20
21
22
23
24
25

αρ. 60 και 62 και Παράρτημα XII οδ. 2014/24/ΕΕ και αρ. 80 παρ. 3 και 81 οδ. 2014/25/ΕΕ.
του αρ. 57 οδ. 2014/24/ΕΕ και 80 παρ. 1 & 3 οδ.2014/25/ΕΕ.
του αρ. 58 οδ. 2014/24/ΕΕ και 78 οδ. 2014/25/ΕΕ.
των περιπτώσεων (α) και (γ) έως (θ) της παρ. 4 του αρ. 57 οδ. 2014/24/ΕΕ και 80 παρ. 1 & 3 οδ. 2014/25/ΕΕ.
αρ. 58 παρ. 2 οδ. 2014/24/ΕΕ και των αρ.78 παρ. 1, 80 παρ. 1 &3 οδ. 2014/25/ΕΕ.
του αρ. 57 οδ. 2014/24/ΕΕ και 80 παρ. 1 & 3 οδ. 2014/25/ΕΕ.
του αρ. 58 οδ. 2014/24/ΕΕ και 78 οδ. 2014/25/ΕΕ.
των παρ. 1 και 2 του αρ. 62 οδ. 2014/24/ΕΕ και των παρ. 1 και 2 του άρ. 81 οδ. 2014/25/ΕΕ.
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επικράτεια, όπως ισχύουν σήμερα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη ύπαρξη των κάτωθι λόγων
αποκλεισμού:
 του αρ. 57 παρ. 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (καταδίκες για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα)
 του αρ. 57 παρ. 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (αθέτηση υποχρεώσεων που αφορούν την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης)
 του αρ. 57 παρ. 4 περίπτωση β΄ της οδηγίας 2014/24/ΕΕ (κήρυξη σε πτώχευση,
προπτωχευτικές και πτωχευτικές διαδικασίες, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και άλλες ανάλογες καταστάσεις)
(β) να προτείνετε τα ενδεδειγμένα και κατάλληλα, κατά την άποψή σας, αποδεικτικά μέσα,
αναφέροντας και τις εκδούσες αυτών αρχές στην ελληνική επικράτεια, για την απόδειξη της μη
ύπαρξης των υπόλοιπων λόγων αποκλεισμού (του αρ. 57 παρ. 4 περιπτώσεις α' και γ' έως θ') ήτοι:
 αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2
(ήτοι στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
στο παράρτημα X),
 διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του οικονομικού φορέα,
 σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
 σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 54 η οποία δεν μπορεί να
επανορθωθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα,
 στρέβλωση του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας προμήθειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41, η
οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα
 επίδειξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις,
 κρίση περί ενοχής για σοβαρές, ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, απόκρυψη αυτών των πληροφοριών ή αδυναμία
προσκόμισης των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59,
 προσπάθεια επηρεασμού με αθέμιτο τρόπο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, απόκτησης εμπιστευτικών πληροφοριών που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή παροχή εξ αμελείας
παραπλανητικών πληροφοριών που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
(γ) να προτείνετε τα ενδεδειγμένα και κατάλληλα, κατά την άποψή σας, αποδεικτικά μέσα,
αναφέροντας και τις εκδούσες αυτών αρχές στην ελληνική επικράτεια, για την απόδειξη της
καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 58 παρ. 2 και
Παράρτημα XI).
Σε περίπτωση που στην Ελλάδα δεν εκδίδονται πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/έγγραφα ή τα
εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σύνολο των παραπάνω
περιπτώσεων, παρακαλούμε να το αναφέρετε.
(δ) να προτείνετε, τον αρμόδιο φορέα, που κατά την άποψή σας, βάσει των θεσμοθετημένων
αρμοδιοτήτων του ή/και των πληροφοριών/στοιχείων/δεδομένων που τηρεί, αποτελεί τον
καταλληλότερο φορέα να αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει στη διάθεση των άλλων κρατών
μελών, εφόσον το ζητούν, πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη για
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ύπαρξη λόγων αποκλεισμού26, για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής27 των
υποψηφίων και για τη συμμόρφωση με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα28.
ΘΕΜΑ 7: Επικαιροποίηση πληροφοριών επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)
Διευκρινίσεις: Η Επιτροπή παρέχει και διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα, το e-Certis, το
οποίο, στο παρόν χρονικό σημείο, ενημερώνεται και επαληθεύεται σε εθελοντική βάση από τις
εθνικές αρχές. Σκοπός του e- Certis είναι να δώσει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να
κατανοήσουν ποιες πληροφορίες απαιτούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών
και ποια τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την απόδειξή τους,, να διευκολύνει την ανταλλαγή
πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών εγγράφων που απαιτούνται και να καταστήσει πιο
εύκολες τις διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις, παρέχοντας στους οικονομικούς φορείς την
κατάλληλη πληροφόρηση για τα πιστοποιητικά που ζητούνται από αναθέτουσες
αρχές/αναθέτοντες φορείς σε άλλα κράτη μέλη. Η μέχρι στιγμής πείρα έχει δείξει ότι η εθελοντική
ενημέρωση και επαλήθευση δεν επαρκούν για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που
προσφέρει το e-Certis για την απλούστευση και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών εγγράφων, προς
όφελος ιδίως των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Για το λόγο αυτό οι νέες οδηγίες
καθιστούν, σε πρώτο στάδιο, υποχρεωτική την τήρησή του, επιβάλλοντας σχετική υποχρέωση
επικαιροποίησής του στα κράτη μέλη (αντί της εθελοντικής που ίσχυε μέχρι σήμερα)29.
Επιπλέον προβλέπει ότι οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να προσφεύγουν, στο e-Certis και να
απαιτούν, κατά κύριο λόγο, είδη πιστοποιητικών/μορφές εγγράφων που περιλαμβάνονται εκεί.
Ωστόσο η οδηγία παρέχει διακριτική ευχέρεια στο κράτος μέλος να αναβάλει την εφαρμογή της
υποχρέωσης αυτής των αναθετουσών αρχών μέχρι τις 18 Απριλίου 2018 (αντί της 18ης Απριλίου
2016)30.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις, εξ όσων είστε σε
θέση να γνωρίζετε:
(α) ποια η διαδικασία και ο αρμόδιος (δημόσιος) φορέας για την επικαιροποίηση των
πληροφοριών που σχετίζονται με την Ελλάδα του e-Certis σήμερα; Παρακαλούμε αναφέρατε τις
σχετικές διατάξεις.
(β) Παρακαλούμε περιγράψτε τον τρόπο/σύστημα/διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων
πληροφοριών σχετικά με τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές εγγράφων,
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας συνεργασίας με τις εκδούσες αυτών αρχές/φορείς, που
εφαρμόζονται από τον αρμόδιο φορέα επικαιροποίησης του e-Certis. Περιγράψτε τον τρόπο
διασφάλισης της επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών.
(γ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, έχουν διαπιστωθεί προβλήματα κατά τις παραπάνω
διαδικασίες; Παρακαλούμε περιγράψτε τα και υποβάλατε συνοπτικά προτάσεις για την
βελτίωση/εξορθολογισμό αυτών.
(δ) Θεωρείτε σκόπιμη την αναβολή εφαρμογής της υποχρέωση των αναθετουσών αρχών να
προσφεύγουν στο e-Certis και να απαιτούν, κατά κύριο λόγο, είδη πιστοποιητικών/μορφές
εγγράφων που περιλαμβάνονται εκεί; Σε κάθε περίπτωση αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους.
(ε) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην προηγούμενη υποερώτηση, θεωρείτε ότι η
ανωτέρω αναβολή πρέπει να αφορά i) μόνο τις αναθέτουσες αρχές, ii) μόνο τους αναθέτοντες
φορείς ή iiii) αμφότερους;

Ερώτηση: Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην προηγούμενη ερώτηση, θεωρείτε ότι η
ανωτέρω αναβολή πρέπει να αφορά i) μόνο τις αναθέτουσες αρχές, ii) μόνο τους αναθέτοντες
φορείς ή iiii) αμφότερους;
26
27
28
29

του αρ. 57 οδ. 2014/24/ΕΕ και 80 παρ. 1 & 3 οδ. 2014/25/ΕΕ.
του αρ. 58 οδ. 2014/24/ΕΕ και 78 oδ. 2014/25/ΕΕ.
των παρ. 1 και 2 του αρ. 62 οδ. 2014/24/ΕΕ και των παρ. 1 και 2 του άρ. 81 οδ. 2014/25/ΕΕ.
αρ. 61 οδηγίας 2014/24/ΕΕ και αρ. 80 παρ. 3 οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Σε μεταγενέστερο στάδιο, η χρήση του e-Certis θα
καταστεί υποχρεωτική (βλ. αιτιολογική σκέψη 87 οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

30 αρ. 90 παρ. 5 οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
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ΘΕΜΑ 8: Δημιουργία και λειτουργία επίσημων καταλόγων εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
Θεωρείτε σκόπιμο:
Επιλογή 1:
1. να καταρτιστούν νέοι ή να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι, αν υπάρχουν, επίσημοι
κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, κατά το άρθρο 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
για το σύνολο των οικονομικών φορέων ή
2. να καταρτιστούν νέοι ή να διατηρηθούν οι υφιστάμενοι, αν υπάρχουν, επίσημοι
κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, κατά το άρθρο 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ,
για ειδικότερες κατηγορίες οικονομικών φορέων (να προσδιοριστούν) ή
3. να μην ενεργοποιηθεί η παραπάνω δυνατότητα, για καμία κατηγορία οικονομικών
φορέων;
Παρακαλείσθε σε περίπτωση που στο (1) επιλεγεί το (α) ή (β), να προσδιορίσετε αν η απάντησή
σας αναφέρεται σε υφιστάμενο ή νέο κατάλογο.
Επίσης σε περίπτωση που στο (1) επιλεγεί το (α) ή (β), και εφόσον αναφέρεστε στη δημιουργία
νέου καταλόγου, παρακαλώ αναφέρατε τον φορέα που κατά την άποψή σας πρέπει να καταστεί
αρμόδιος για την δημιουργία, τήρηση και λειτουργία του καταλόγου.
Τέλος, σε περίπτωση που στο (1) επιλεγεί ομοίως το (α) ή (β), παρακαλείσθε να προτείνετε, τον
αρμόδιο φορέα, που κατά την άποψή σας, βάσει των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του ή/και
των πληροφοριών/στοιχείων/δεδομένων που τηρεί, αποτελεί τον καταλληλότερο φορέα να
αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει στη διάθεση των άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία
σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται για την απόδειξη της πλήρωσης των απαιτήσεων
εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων31
Διευκρινίσεις Επιλογής 1: Η οδηγία 2014/24/ΕΕ στο άρθρο 64 (όπως αντιστοίχως και η 2004/18/ΕΕ)
προβλέπει τη δυνατότητα των κρατών μελών να καταρτίζουν επίσημους καταλόγους εργολάβων,
προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών (οικονομικών φορέων). Οι βασικές λειτουργίες που
καλούνται να επιτελέσουν οι εν λόγω κατάλογοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας, είναι:
 η δυνατότητα που δίνεται στους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν στις αναθέτουσες
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής τους στους καταλόγους, το οποίο συνιστά τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής τις οποίες καλύπτει ο
κατάλογος και
 ότι οι πληροφορίες που συνάγονται από την εγγραφή στον κατάλογο δεν μπορούν να
αμφισβητηθούν χωρίς αιτιολόγηση.
Οι φορείς, κατά την απάντησή τους, θα πρέπει να σταθμίσουν την χρησιμότητα της ύπαρξης και
λειτουργίας εκ μέρους του κράτους τέτοιων καταλόγων, ιδίως προς τον σκοπό της απλοποίησης
και επιτάχυνσης των διαδικασιών ανάθεσης και της μείωσης του βάρους των οικονομικών
φορέων να προσκομίζουν τα απαιτούμενα κάθε φορά δικαιολογητικά απόδειξης μη ύπαρξης στο
πρόσωπό τους λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και την -παράλληλη- νέα δυνατότητα που παρέχεται εφεξής σε
όλους τους οικονομικούς φορείς και για όλες τις διαδικασίες να τα προαποδεικνύουν με χρήση
του ΕΕΕΠ32 και την υποχρέωση προσκόμισης να φέρει μόνο ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να
ανατεθεί η σύμβαση στο τελικό στάδιο.
Ερώτηση 2: Εξ όσων είστε σε θέση να γνωρίζετε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων/σκοπών του
φορέα σας, τηρείται στην ελληνική επικράτεια οποιοσδήποτε κατάλογος/μητρώο οικονομικών
φορέων (του συνόλου ή ειδικών κατηγοριών αυτών), οιασδήποτε φύσης; Παρακαλείσθε να
αναφέρετε την επωνυμία του, τον αρμόδιο φορέα τήρησής του, καθώς και τις διατάξεις που
διέπουν τη λειτουργία του.

31 αρ. 64 παρ. 8 οδηγίας 2014/24/ΕΕ
32 βλ. παραπάνω θέματα 2-5 και άρθρα 59 και 80 παρ. 3 οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ αντίστοιχα.
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Υποερωτήσεις (α-ιζ)
Σε περίπτωση που έχετε απαντήσει θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλούμε απαντήστε
στις ακόλουθες (α)-.(ιζ) υποερωτήσεις:
Ο υφιστάμενος κατάλογος/μητρώο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τους πραγματικούς
όρους που διέπουν τη λειτουργία του, συμμορφώνεται με το σύνολο των όρων και απαιτήσεων
των άρθρων 57-64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, ήτοι:
(1) οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτόν είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το άρθρο 57
(λόγοι αποκλεισμού);
(2) οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτόν είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το άρθρο 58
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής);
(3) οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτόν και οι απαιτήσεις προσκόμισης εκ μέρους των
οικονομικών φορέων αποδείξεων για ό,τι καλύπτεται από τον κατάλογο είναι
προσαρμοσμένες σύμφωνα με το άρθρο 60 και το Παράρτημα XII (αποδεικτικά μέσα μη
ύπαρξης λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής);
(4) οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτόν και οι απαιτήσεις προσκόμισης εκ μέρους των
οικονομικών φορέων αποδείξεων για ό,τι καλύπτεται από τον κατάλογο είναι
προσαρμοσμένες σύμφωνα με το άρθρο 62 (πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης);
(5) οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτόν είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το άρθρο 63
(στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων) και το άρθρο 64 παρ. 2 εδάφια β' και γ΄;
(6) εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής των φορέων στον κατάλογο; ποιά η αρμόδια εκδούσα
αρχή αυτού;
(7) η πιστοποιούμενη εγγραφή στον κατάλογο συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας του
οικονομικού φορέα όσον αφορά τη μη ύπαρξη λόγων αποκλεισμού και την πλήρωση των
απαιτήσεων ποιοτικής επιλογής που καλύπτονται από τον κατάλογο;
(8) οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή στον κατάλογο τίθενται
υπό αμφισβήτηση. Αν ναι, υπό ποίους όρους;
(9) στο πιστοποιητικό εγγραφής αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή του οικονομικού φορέα στον επίσημο κατάλογο;
(10)
ποιοί από τους αναφερόμενους στο άρθρο 57 λόγους αποκλεισμού καλύπτονται
από τον κατάλογο;
(11)
ποιά από τα αναφερόμενα στο άρθρο 58 κριτήρια επιλογής καλύπτονται από τον
κατάλογο;
(12)
η εγγραφή/διατήρηση της εγγραφής στον κατάλογο προϋποθέτει πρόσθετες
απαιτήσεις πλην αυτών των άρθρων 57-64 και του Παραρτήματος XII της οδηγίας
2014/24/ΕΕ; Αναφέρατε συνοπτικά ποιες και τους λόγους που ζητούνται.
(13)
οικονομικοί φορείς άλλων κρατών μελών μπορούν να εγγραφούν στον κατάλογο;
(14)
σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στην προηγούμενη υποερώτηση, για την
εγγραφή οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών στον κατάλογο απαιτούνται άλλες
αποδείξεις ή δηλώσεις πλην εκείνων που ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς της
Ελλάδας; Αν ναι, παρακαλείσθε να προσδιορίστε ποιές και τους λόγους που ζητούνται.
(15)
οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν ανά πάσα στιγμή την εγγραφή τους στον
κατάλογο ή υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί οιασδήποτε φύσης; Στην δεύτερη περίπτωση
παρακαλείσθε να προσδιορίστε τους εν λόγω περιορισμούς και τους λόγους που έχουν
επιβληθεί.
(16)
προσδιορίστε το χρονικό διάστημα για την ενημέρωση αιτούντος προς εγγραφή
οικονομικού φορέα από τον φορέα που τηρεί τον κατάλογο και είναι υπεύθυνος για την
εγγραφή των οικονομικών φορέων σε αυτόν σχετικά με την απόφαση του τελευταίου επί
της αιτήσεως εγγραφής του αιτούντος οικονομικού φορέα.
(17)
η εγγραφή στον κατάλογο επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς άλλων κρατών
μελών προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης;
Παρακαλείσθε να επισημάνετε τυχόν άλλα προβλήματα που έχετε διαπιστώσει στο πλαίσιο
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άσκησης των αρμοδιοτήτων σας ή της δραστηριότητάς σας κατά την τήρηση, εγγραφή και εν γένει
λειτουργία των υφιστάμενων καταλόγων/μητρώων και να προτείνετε συνοπτικά λύσεις για την
αντιμετώπισή τους και την βελτίωση/εξορθολογισμό λειτουργίας των καταλόγων/μητρώων.
Διευκρινίσεις υποερωτήσεων (α)-(ιζ): Το άρθρο 64 παρέχει στα κράτη μέλη τη διακριτική ευχέρεια
να καθιερώνουν επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων (εργοληπτών,
προμηθευτών, παρόχων υπηρεσιών) υπό τον όρο ότι οι κατάλογοι αυτοί λειτουργούν βάσει του
ισχύοντος εθνικού νομικού και πραγματικού πλαισίου, συμφώνως προς όλες τις απαιτήσεις και
όρους των διατάξεων των άρθρων 57-64 και του Παραρτήματος XII της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, καθώς
και των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης33, ιδίως ως προς τις προϋποθέσεις εγγραφής, τα
επιτρεπτά κωλύματα εγγραφής, τα πιστοποιητικά απόδειξης πλήρωσης των απαιτήσεων
εγγραφής και το περιεχόμενο αυτών, την ενημέρωση των αιτούντων εγγραφής κλπ. Σε κάθε
περίπτωση τα κράτη μέλη, εφόσον επιλέξουν τη δημιουργία νέων ή τη διατήρηση υφιστάμενων
καταλόγων, το πιστοποιητικό εγγραφής στους οποίους θα αποτελεί τεκμήριο καταλληλότητας,
οφείλουν να προσαρμόσουν στις απαιτήσεις και τους όρους των διατάξεων των άρθρων 57-64 και
του Παραρτήματος XII της οδηγίας 2014/24/ΕΕ τους όρους λειτουργίας αυτών. Οι υποερωτήσεις
στοχεύουν ακριβώς στην διαπίστωση της πλήρωσης των απαιτήσεων αυτών και στην έκταση της
ανάγκης προσαρμογής τυχόν υφιστάμενων καταλόγων/μητρώων.
Συναφώς σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας όλες οι απαιτήσεις που μπορούν
να επιβληθούν στους υποψηφίους πρέπει να είναι συνδεδεμένες και ανάλογες προς το
αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης για την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός. Η
απαίτηση για όρους ανάλογους και συναφείς με το αντικείμενο της σύμβασης σκοπεί στη
διασφάλιση της αμεροληψίας της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να αποφεύγεται ο
αυθαίρετος αποκλεισμός, κατά παράβαση των αρχών της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης.
Πέραν τούτου, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η πρόβλεψη τυχόν πρόσθετων λόγων
αποκλεισμού/απαιτήσεων από το εθνικό δίκαιο (εκτός αυτών που αναφέρονται στις διατάξεις της
οδηγίας) είτε αυτοί προβλέπονται ως απαιτήσεις για την εγγραφή ή ως κωλύματα εγγραφής ή ως
λόγοι διαγραφής σε επίσημους καταλόγους, είτε όχι, είναι αποδεκτή μόνο εάν οι συγκεκριμένοι
λόγοι/απαιτήσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση της τήρησης των αρχών της ίσης μεταχείρισης και
της διαφάνειας και υπό τον όρον ότι τα μέτρα αυτά δεν βαίνουν πέραν του αναγκαίου για την
επίτευξη του στόχου αυτού μέτρου (αρχή αναλογικότητας) και να τεκμηριώνονται επαρκώς. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να αιτιολογείται πειστικά ότι τα άλλα, ηπιότερα του αποκλεισμού, μέσα,
δεν είναι ικανά να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ απαγορεύεται παντελώς η επιβολή
του αποκλεισμού, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα στον υποψήφιο ή στους υποψήφιους να
ανταποδείξουν.
Τέλος, το άρθρο 64 λαμβάνει υπόψη του τη νομολογία του Δικαστηρίου αναφορικά με τις
περιπτώσεις που ένας οικονομικός φορέας ο οποίος αποτελεί μέρος ομίλου επικαλείται τις
οικονομικές, χρηματοδοτικές ή τεχνικές ικανότητες άλλων εταιρειών του ομίλου προκειμένου να
στηρίξει την αίτηση εγγραφής του. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στον οικονομικό φορέα να
αποδεικνύει ότι διαθέτει πράγματι τα μέσα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής.
Οριζόντια διευκρίνιση: Για διευκόλυνση των αποδεκτών του παρόντος εγγράφου στο Παράρτημα
Α παρατίθενται οι συναφείς με τα παραπάνω θέματα διατάξεις των οδηγιών.
Τέλος επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, είναι
ευπρόσδεκτες ενδεχόμενες παρατηρήσεις/σχόλια [με χρήση ελεύθερου κειμένου] που δεν έχουν
συμπεριληφθεί στις παραπάνω ερωτήσεις/επιλογές, εφόσον αφορούν θέματα του παρόντος
εγγράφου διαβούλευσης -ήτοι θέματα σχετικά με:
1. το ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ),
2. τα αποδεικτικά μέσα,
3. το επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis),
4. την συμπλήρωση/διευκρίνιση πληροφοριών και
33 Όπως αυτές αποτυπώνονται στο πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο αυτής και στη νομολογία του Δικαστηρίου.
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5. τους επίσημους καταλόγους οικονομικών φορέων.
Δ. Στοιχεία επικοινωνίας
Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας επί των θεμάτων του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης
μέχρι τις 15 Μαϊου 2015:
 στην ηλεκτρονική διεύθυνση odigies@eaadhsy.gr ή
 απευθείας στις ιστοσελίδες www.eaadhsy.gr ή www.hsppa.gr ή στην ιστοσελίδα της
Ανοικτής Διακυβέρνησης www.opengov.gr ή
 στη δ/νση Λ. Κηφισίας 7 Αθήνα, τ.κ. 115 23
Τηλ. επικοινωνίας: 213 2124 738
213 2124 743
213 2124 768
213 2124 766
213 2124 732
Οι απαντήσεις όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων είναι πολύτιμες. Σας ευχαριστούμε για το
χρόνο που διαθέσατε να διαβάσετε το παρόν έγγραφο.
Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σας επί της διαδικασίας διαβούλευσης (βλ. παραπάνω Β.),
μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 213 2124 732.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών
& Συντονίστρια της Ο.Ε για την ενσωμάτωση
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ

Ευανθία Σαββίδη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(Σχετικές Διατάξεις)
Ι. ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ
Άρθρο 56
Γενικές αρχές
1. ...
2. ...
3. Όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν —εφόσον δεν ορίζεται άλλως από την εθνική νομοθεσία με την
οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία— να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς
φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές
πληροφορίες ή τεκμηρίωση εντός εύλογης προθεσμίας υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά
αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων απολύτως των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
4....
Άρθρο 57
Λόγοι αποκλεισμού
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία προμήθειας έναν
οικονομικό φορέα όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 59, 60 και
61, ή προκύπτει άλλως ότι υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςα)
πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου (32)·
β)

γ)
δ)

ε)

στ)

διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (33) και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (34), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του
οικονομικού φορέα·
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (35)·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (36), ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (37)·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (38).
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Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία προμήθειας οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας,
εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με
τις νομικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομικές διατάξεις του κράτους
μέλους της αναθέτουσας αρχής.
Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει ή να υποχρεώνεται από τα κράτη μέλη να
αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία προμήθειας, εάν
μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων,
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που
προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Τα κράτη μέλη μπορούν, επίσης, να προβλέπουν παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό
που προβλέπεται στην παράγραφο 2, όταν ο αποκλεισμός θα 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 την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή, σε
ανοικτές διαδικασίες, της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν ή μπορούν να υποχρεώνονται από τα κράτη
μέλη να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία προμήθειας οποιονδήποτε οικονομικό
φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α)

εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλη μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2·

β)

εάν ο οικονομικός φορέας κηρύσσει χρεοκοπία ή υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων, εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, εάν έχει υπαχθεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό, εάν έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές
δραστηριότητές του ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

γ)

εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του·

δ)

εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικού φορείς με στόχο τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού·

ε)

εάν η σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 54 δεν μπορεί να επανορθωθεί με
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα·
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στ)

εάν η στρέβλωση του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας προμήθειας, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 41, δεν μπορεί να επανορθωθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα·

ζ)

εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις·

η)

εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 59, ή

θ)

εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία προμήθειας ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

Παρά το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτήσουν, ή να
προβλέψουν τη δυνατότητα να μην αποκλείεται από την αναθέτουσα αρχή ένας οικονομικός
φορέας ευρισκόμενος σε μια των καταστάσεων του προαναφερθέντος σημείου, όταν η
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψιν την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία και μέτρα σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας στις καταστάσεις του στοιχείου β).
5. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
αποκλείσουν έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μια από τις περιπτώσεις των
παραγράφων 1 και 2.
Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
αποκλείουν ή να υποχρεώνονται από τα κράτη μέλη να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν
αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων
αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 4.
6. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας αντιμετωπίζει μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία από τα οποία να τεκμαίρεται ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία προμήθειας.
Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή δεσμευθεί να
καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω
ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Σε
περίπτωση που τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό
της απόφασης αυτής.

18

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες προμήθειας ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας
που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
7. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους εφαρμογής του παρόντος άρθρου, βάσει νομοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων και τηρουμένου του ενωσιακού δικαίου. Καθορίζουν,
ιδίως, τη μέγιστη περίοδο αποκλεισμού σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα
για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 6. Εάν η περίοδος
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί από τελεσίδικη απόφαση, η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τα
πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με τελεσίδικη απόφαση στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο και τρία έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Άρθρο 58
Κριτήρια επιλογής
1. Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν:
α)
β)
γ)

την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας·
την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια·
την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις
συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4. Οι αναθέτουσες
αρχές περιορίζουν τις όποιες προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε
να εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει τις νομικές και χρηματοοικονομικές
δυνατότητες και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της προς ανάθεση
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.
2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι
σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής
τους, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση
ορίζεται στο παράρτημα αυτό.
Στις διαδικασίες προμήθειας υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν
ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη
σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να
αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.
3. Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν
να επιβάλλουν υποχρεώσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την
αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό
αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν, ειδικότερα, από τους οικονομικούς φορείς να
έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου
ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση.
Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να παρέχουν
πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, φερ’ ειπείν,
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο
ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.
Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν
υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες
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περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των
υπηρεσιών ή των αγαθών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση
αυτή στα έγγραφα της προμήθειας ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 84.
Η αναλογία, φερ’ ειπείν, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν
η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις μεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα
έγγραφα προμήθειας. Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια,
αντικειμενικότητα και αποφυγή διακρίσεων.
Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε
επιμέρους παρτίδα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο
κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οικονομικοί φορείς ανά ομάδες παρτίδων, σε περίπτωση
που θα ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερες παρτίδες που πρέπει να εκτελεστούν
ταυτοχρόνως.
Εάν οι συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαισίου πρόκειται να ανατεθούν μετά από προκήρυξη νέου
διαγωνισμού, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο
της παρούσας παραγράφου υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των
συγκεκριμένων συμβάσεων που θα εκτελεστούν ταυτοχρόνως, ή, εάν αυτό δεν είναι γνωστό,
βάσει της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαισίου. Στην περίπτωση δυναμικού συστήματος
αγορών, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο
υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων που
πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.
4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
επιβάλλουν υποχρεώσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την πείρα για την εκτέλεση της σύμβασης σε
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.
Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν, ειδικότερα, από τους οικονομικούς φορείς να
διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειριών, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από
συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρεί ότι
ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει την αναγκαία επαγγελματική ικανότητα εάν διαπιστώσει
ότι ο οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν
αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.
Στο πλαίσιο διαδικασιών προμήθειας αγαθών για τα οποία απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή
εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να
παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να
αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της πείρας και της
αξιοπιστίας τους.
5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τα απαιτούμενα κριτήρια συμμετοχής που μπορεί να
εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στη
γνωστοποίηση προκήρυξης σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 59
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας
1. Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή υποβολής προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές
δέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ), το οποίο αποτελείται από
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
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πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 57 λόγω της οποίας οι οικονομικοί
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν·

β)

πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 58·

γ)

κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί
σύμφωνα με το άρθρο 65.

Όταν ο οικονομικός φορέας εξαρτάται από τις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με το άρθρο
63, το ΕΕΕΠ περιέχει επίσης τις πληροφορίες του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου
όσον αφορά τις οντότητες αυτές.
Το ΕΕΕΠ αποτελείται από τυπική δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος για τον
αποκλεισμό δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις
κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΠ προσδιορίζει τη
δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση του δικαιολογητικού και
περιλαμβάνει τυπική δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει το εν λόγω δικαιολογητικό.
Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση
δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 5, το ΕΕΕΠ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων,
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου ΕΕΕΠ το οποίο έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία προμήθειας, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι
πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.
2. Το ΕΕΕΠ καταρτίζεται βάσει τυποποιημένου εντύπου. H Επιτροπή θεσπίζει το εν λόγω
τυποποιημένο έντυπο, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 89 παράγραφος 3.
Το ΕΕΕΠ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.
3. Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 92, η Επιτροπή επισκοπεί την πρακτική χρήση του ΕΕΕΠ,
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική εξέλιξη των βάσεων δεδομένων στα κράτη μέλη και υποβάλλει
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 18 Απριλίου 2017.
Κατά περίπτωση, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις λύσεων για τη βελτιστοποίηση της
διασυνοριακής πρόσβασης σε αυτή τη βάση δεδομένων και της χρήσης πιστοποιητικών και
βεβαιώσεων στην εσωτερική αγορά.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους ανά πάσα στιγμή
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, εξαιρουμένων των συμβάσεων βάσει
συμφωνιών-πλαισίων, όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 33
παράγραφος 3 ή του άρθρου 33 παράγραφος 4 στοιχείο α), απαιτεί από τον προσφέροντα στον
οποίο αποφάσισε να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα
με το άρθρο 59 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 60. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους
οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν
παραληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 62.
5. Παρά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον και καθόσον η αναθέτουσα
αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας
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μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο προμήθειας, εικονικός φάκελος
επιχείρησης ή ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.
Παρά την παράγραφο 4 οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά
όταν η αναθέτουσα αρχή που ανέθεσε τη σύμβαση ή υπέγραφε τη συμφωνία-πλαίσιο έχει ήδη τα
δικαιολογητικά αυτά.
Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι βάσεις δεδομένων, οι
οποίες περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς φορείς και μπορούν να
χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται υπό τις
ίδιους όρους από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών.
6. Τα κράτη μέλη διαθέτουν και ενημερώνουν στο e-Certis πλήρη κατάλογο των βάσεων
δεδομένων οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς
φορείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών.
Κατόπιν αιτήσεως τα κράτη μέλη κοινοποιούν στα λοιπά κράτη μέλη κάθε πληροφορία που αφορά
τις βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 60
Αποδεικτικά μέσα
1...
2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 τα εξής στοιχεία:
α)

για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού
μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτές οι προϋποθέσεις·

β)

για την παράγραφο 2 και την παράγραφο 4 στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου, πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας·

Αν η οικεία χώρα ή κράτος μέλος δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 και στην παράγραφο 4 στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου 57, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη δήλωση ή, στα κράτη μέλη ή χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή του κράτους μέλους ή χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Τα κράτη μέλη, παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση όπου αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 παράγραφοι
1 και 2 και παράγραφος 4 στοιχείο β). Οι επίσημες δηλώσεις αυτές καθίστανται διαθέσιμες μέσω
του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) που αναφέρονται στο άρθρο 61.
3...
4...
5...
Άρθρο 61
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Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis)
1. Με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, τα κράτη μέλη
διασφαλίζουν τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών για τα πιστοποιητικά και τις λοιπές
μορφές αποδεικτικών εγγράφων που εισάγονται στο σύστημα e-Certis της Επιτροπής.
2. Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν στο e-Certis και απαιτούν κατά κύριο λόγο είδη
πιστοποιητικών ή μορφές αποδεικτικών εγγράφων που καλύπτονται από το e-Certis.
3. Η Επιτροπή διαθέτει το ΕΕΕΠ σε όλες τις γλώσσες στο e-Certis.

Άρθρο 62
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας βασιζόμενα στη
σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους
οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς
εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα
μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους
για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι τα προτεινόμενα μέτρα
διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από
ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν
στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι
αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε
άλλα κράτη μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν
έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους
δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέτρων
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας
αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του
εφαρμοστέου συστήματος ή προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3...Εφόσον τους ζητηθεί, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με
το άρθρο 86, κάθε πληροφορία σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως στοιχεία
αποδεικτικά της συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 64
Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση
από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
1...
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2...
3...
4...
5...
6...
7...
8. Εφόσον τους ζητηθεί, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε
πληροφορία σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς
πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή
ως απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς από άλλο κράτος μέλος διαθέτουν ισοδύναμη πιστοποίηση.
Άρθρο 90
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και μεταβατικές διατάξεις
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη δύνανται να
αναβάλουν την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 61 παράγραφος 2 έως τις 18
Οκτωβρίου 2018.
6...
7...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μέρος I: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι δυνατόν, κατά
κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α)

κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης
επαγγελματικών κινδύνων·

β)

ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας·

γ)

δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών
στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες
οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
Μέρος II: Τεχνική ικανότητα
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Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στο
άρθρο 58:
α)

οι ακόλουθοι κατάλογοι:
i)

ii)

κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο,
συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων
εργασιών εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού,
οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών
εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία,
κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου
ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Εάν είναι απαραίτητο
για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών
που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία·

β)

αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο
εργολάβος για την εκτέλεση του έργου·

γ)

περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για
την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του·

δ)

αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων ανίχνευσης
που θα είναι σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης·

ε)

εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’ εξαίρεση, πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα αρχή
ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού· ο
έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του
παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας·

στ)

αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του
εργολάβου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης·

ζ)

αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός
φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης·

η)

δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου
υπηρεσιών ή του εργολάβου και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία
τρία χρόνια·

θ)

δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο
πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολάβος για την εκτέλεση της σύμβασης·

ι)

αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας·

ια)

όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται:
i)

δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί
να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής,
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ii)

πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου
της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες
τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα.

IΙ. ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ
Άρθρο 25
Μεικτές προμήθειες που καλύπτουν την ίδια δραστηριότητα και άπτονται της άμυνας ή της
ασφάλειας
1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις μεικτές συμβάσεις που έχουν αντικείμενο προμήθειες οι
οποίες καλύπτονται από την παρούσα οδηγία καθώς και προμήθειες ή άλλα στοιχεία τα οποία
καλύπτονται από το άρθρο 346 ΣΛΕΕ ή την οδηγία 2009/81/ΕΚ.
2. Όταν τα διάφορα τμήματα μιας συγκεκριμένης σύμβασης μπορούν αντικειμενικά να
διαχωριστούν, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις
για τα επιμέρους τμήματα ή να αναθέσουν ενιαία σύμβαση.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους
τμήματα, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές
αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών κάθε τμήματος.
Όταν οι αναθέτοντες φορείς επιλέγουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν τα ακόλουθα
κριτήρια για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομικού καθεστώτος:
α)

όταν τμήμα μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύμβαση
μπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους,

β)

όταν τμήμα μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από την οδηγία 2009/81/ΕΚ, η σύμβαση
μπορεί να ανατίθεται σύμφωνα με την οδηγία 2009/81/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση
ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους. Το παρόν στοιχείο δεν επηρεάζει τα
κατώτατα όρια και τις εξαιρέσεις τις οποίες προβλέπει η οδηγία 2009/81/ΕΚ.

Η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύμβασης, ωστόσο, δεν λαμβάνεται με σκοπό την εξαίρεση των
συμβάσεων από την εφαρμογή είτε της παρούσας οδηγίας ή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ.
3. Το στοιχείο α) του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 εφαρμόζεται στις μεικτές συμβάσεις για
τις οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να ισχύουν και το στοιχείο α) και το στοιχείο β).
4. Όταν τα διάφορα τμήματα μιας συγκεκριμένης σύμβασης είναι αντικειμενικά αδύνατον να
διαχωριστούν, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, όταν
περιλαμβάνει στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 346 της ΣΛΕΕ· διαφορετικά, μπορεί να
ανατίθεται σύμφωνα με την οδηγία 2009/81/ΕΚ.
Άρθρο 76
Γενικές αρχές
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1...
2...
3...
4. Όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς
φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι
αναθέτοντες φορείς δύνανται, εκτός εάν προβλέπεται άλλως από την εθνική νομοθεσία για την
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, να απαιτούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς
να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές
πληροφορίες ή τεκμηρίωση εντός εύλογης προθεσμίας υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτήσεις αυτές
υποβάλλονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
5...
6...
7...
8...
Άρθρο 78
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
1. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να θεσπίζουν αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια
αποκλεισμού και επιλογής των προσφερόντων ή των υποψηφίων· οι εν λόγω κανόνες και κριτήρια
είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων.
2. Εάν οι αναθέτοντες φορείς χρειάζεται να εξασφαλίσουν μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαδικασίας προμήθειας και των πόρων που απαιτούνται για την
εκτέλεσή της, μπορούν, σε κλειστές διαδικασίες ή σε διαδικασίες με διαπραγμάτευση, σε
ανταγωνιστικούς διαλόγους ή σε συμπράξεις καινοτομίας, να θεσπίσουν αντικειμενικούς κανόνες
και κριτήρια που αντανακλούν την ανάγκη αυτή και να επιτρέψουν στον αναθέτοντα φορέα να
μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορές ή να
συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση. Ο αριθμός των επιλεγέντων υποψηφίων πρέπει οπωσδήποτε
να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού.
Άρθρο 80
Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στην οδηγία
2014/24/ΕΕ
1. Οι αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των οικονομικών
φορέων που υποβάλλουν αίτηση προεπιλογής σε ένα σύστημα προεπιλογής, καθώς και οι
αντικειμενικοί κανόνες και τα κριτήρια για τον αποκλεισμό και την επιλογή των υποψηφίων και
των προσφερόντων σε ανοικτές διαδικασίες, σε κλειστές διαδικασίες, σε διαδικασίες με
διαπραγμάτευση, σε ανταγωνιστικούς διαλόγους ή σε συμπράξεις καινοτομίας, μπορούν να
περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 57 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν.
Όταν ένας αναθέτων φορέας είναι αναθέτουσα αρχή, τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες
περιλαμβάνουν τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 57 παράγραφοι 1 και 2
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω
άρθρο.
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Εφόσον απαιτείται από τα κράτη μέλη, τα εν λόγω κριτήρια και κανόνες περιλαμβάνουν επιπλέον
τους λόγους αποκλεισμού που απαριθμούνται στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.
2. Τα κριτήρια και οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου 1
μπορούν να περιλαμβάνουν τα κριτήρια επιλογής που παρατίθενται στο άρθρο 58 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτήν, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα όρια για τις απαιτήσεις που αφορούν τους ετήσιους κύκλους εργασιών, όπως
προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου.
3. Για τον σκοπό της εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται
τα άρθρα 59 έως 61 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Άρθρο 81
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
1. Οι αναθέτοντες φορείς, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας βασιζόμενα στη
σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους
οργανισμούς. Αναγνωρίζουν δε ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα
κράτη μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει
τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας
πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
2. Εάν οι αναθέτοντες φορείς απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από
ανεξάρτητους οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με
συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν
στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης ή σε άλλα συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε
αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς.
Αναγνωρίζουν δε ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.
Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν είχε πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν
είχε τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους
δεν ευθύνεται ο ίδιος, ο αναθέτων φορέας αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέτρων
περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα
συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου
συστήματος ή προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3. Εφόσον τους ζητηθεί, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση άλλων κρατών μελών, κάθε
πληροφορία σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως στοιχεία αποδεικτικά της
συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της XXX
για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας
2004/18/ΕΚ34, και ιδίως το άρθρο 59 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Ένας από τους κύριους στόχους της οδηγίας 2014/24/ΕΕ είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου για
τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Βασικό στοιχείο της προσπάθειας αυτής είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ).
Κατά συνέπεια, το τυποποιημένο έντυπο για το ΕΕΕΠ θα πρέπει να καταρτιστεί κατά τρόπο ώστε να
παρακαμφθεί η ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που
σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Με τον ίδιο πάντα στόχο κατά
νουν, το τυποποιημένο έντυπο θα πρέπει επίσης να παρέχει τις ενδεδειγμένες πληροφορίες όσον
αφορά τις οντότητες στων οποίων τις ικανότητες βασίζεται ο οικονομικός φορέας, ούτως ώστε η
επαλήθευση των πληροφοριών αυτών να διενεργείται μαζί την επαλήθευση που αφορά τον κύριο
οικονομικό φορέα, και με τους ιδίους όρους.
Προκειμένου να καταστεί όσο το δυνατόν ευκολότερη η χρήση του ΕΕΕΠ, οι πληροφορίες τις οποίες
πρέπει να παρέχουν οι οικονομικοί φορείς μέσω του ΕΕΕΠ θα πρέπει να αναφέρονται σαφώς από
τις αναθέτουσες αρχές, εκ των προτέρων, είτε απευθείας στο ΕΕΕΠ είτε με συγκεκριμένες
παραπομπές στις σχετικές πληροφορίες που παρατίθενται σε άλλα μέρη των εγγράφων της
προμήθειας, και ιδίως στην προκήρυξη διαγωνισμού.
Το ΕΕΕΠ αναμένεται επίσης να συμβάλει σε περαιτέρω απλοποίηση, τόσο για τους οικονομικούς
φορείς όσο και για τις αναθέτουσες αρχές, με την αντικατάσταση των πολλών και διαφόρων εθνικών
υπεύθυνων δηλώσεων από ένα τυποποιημένο έντυπο, που θα καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αναμένεται επίσης να συντελέσει ώστε να μειωθούν τα προβλήματα που αφορούν την ακριβή
σύνταξη των επίσημων δηλώσεων και των δηλώσεων συναίνεσης και να αντιμετωπιστούν τα
ζητήματα γλώσσας, δεδομένου ότι το τυποποιημένο έντυπο θα είναι διαθέσιμο στις επίσημες
γλώσσες. Ως εκ τούτου, το ΕΕΕΠ αναμένεται να διευκολύνει την αύξηση της διασυνοριακής
συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η όποια επεξεργασία και ανταλλαγή δεδομένων, που πρόκειται να πραγματοποιείται στο πλαίσιο
του ΕΕΕΠ, θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για την εφαρμογή της
οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών35, και ειδικότερα με τους

34
ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
35 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
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εθνικούς κανόνες που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με αδικήματα, ποινικές
καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας.
Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Για τους σκοπούς της κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας, που αναφέρεται
στο άρθρο 59 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο που παρατίθεται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες,

Για την Επιτροπή
Ο
[…]

Πρόεδρος
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Τυποποιημένο έντυπο για
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Το ΕΕΕΠ είναι υπεύθυνη δήλωση από τους οικονομικούς φορείς, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Στόχος του είναι να
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την απαίτηση προσκόμισης σημαντικού αριθμού
πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια
επιλογής.
Για να διευκολυνθεί το έργο που επιτελούν οι αναθέτουσες αρχές και για να αποφευχθεί η
περίπτωση να εφαρμοστούν τυχόν αποκλίνοντες ορισμοί ή ερμηνείες, τα κράτη μέλη μπορούν να
προσαρμόζουν το ΕΕΕΠ για χρήση από τις αναθέτουσες αρχές τους, με τη συμπλήρωση εκείνων των
πεδίων για τα οποία απαιτούνται ενδείξεις των διατάξεων βάσει του εθνικού δικαίου (π.χ. σημείο
ΙΙΙ.Γ.1), και να εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση του ΕΕΕΠ, για παράδειγμα, για
να εξηγήσουν ποιες πληροφορίες θεωρούνται συναφείς υπό τον τίτλο «εθνικός αριθμός μητρώου»
ή ότι η εν λόγω ένδειξη δεν είναι συναφής σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, ή για να
διευκρινίσουν ποια στοιχεία αναφοράς και ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται, ώστε οι
αναθέτουσες αρχές να μπορούν να ανακτήσουν ένα συγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικά, ή για
να εξηγήσουν ποια κριτήρια θα μπορούσαν ενδεχομένως να φανούν χρήσιμα στο πλαίσιο της
ενότητας ΙΙΙ.Δ.
Κατά την προετοιμασία των εγγράφων της προμήθειας για μια δεδομένη διαδικασία προμήθειας, οι
αναθέτουσες αρχές πρέπει επίσης να προετοιμάζουν το ΕΕΕΠ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
την εν λόγω διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν, προσυμπληρώνουν το παρόν τυποποιημένο έντυπο,
για να υποδείξουν ποιες πληροφορίες ζητούν από τους οικονομικούς φορείς.
Οι ανοικτές διαδικασίες προσφορών και οι αιτήσεις συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες, οι
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι ανταγωνιστικοί διάλογοι ή οι συμπράξεις
καινοτομίας πρέπει να συνοδεύονται από το ΕΕΕΠ, το οποίο έχουν συμπληρώσει οι οικονομικοί
φορείς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Με εξαίρεση ορισμένες
συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσια, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί
η σύμβαση θα πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλει όλα ή
ορισμένα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, για να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.
Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία προμήθειας ή να
υπόκεινται σε δίωξη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
ή όταν οι οικονομικοί φορείς έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν εκ νέου ένα ΕΕΕΠ το οποίο έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία προμήθειας, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι
πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να ισχύουν. Πρέπει να συμπληρώνουν νέο ΕΕΕΠ όσον
αφορά τις πληροφορίες που είτε δεν ισχύουν πλέον είτε δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο
ΕΕΕΠ, να συμπληρώνουν το μέρος VII και να επισυνάπτουν το προηγούμενο ΕΕΕΠ.
****
Το ΕΕΕΠ συνίσταται σε τυπική δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν ισχύουν οι σχετικοί λόγοι
αποκλεισμού, ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι θα παρέχει τις κατάλληλες
πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.
Το ΕΕΕΠ προσδιορίζει περαιτέρω τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την
έκδοση των δικαιολογητικών και περιλαμβάνει τυπική δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε
θέση, κατόπιν αιτήσεως και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει το εν λόγω δικαιολογητικό.
Εάν ένα απόσπασμα από το σχετικό μητρώο, για παράδειγμα, ποινικό μητρώο, είναι διαθέσιμο σε
ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή, ο οικονομικός φορέας μπορεί να δηλώνει πού
βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την ονομασία του αποθετηρίου, τη διαδικτυακή διεύθυνση, τα
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στοιχεία του φακέλου ή αρχείου, κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή να μπορεί να ανακτήσει τις
εν λόγω πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες, ο οικονομικός φορέας συμφωνεί ότι η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να ανακτήσει τη σχετική τεκμηρίωση, υπό την επιφύλαξη των εθνικών
διατάξεων για την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/ΕΚ36 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικά με αδικήματα, ποινικές
καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
τουΣυμβουλίου37, οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου μπορούν, όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη III
έως V, να προσκομίζουν στην αναθέτουσα αρχή το πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οντοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει
ένα ΕΕΕΠ.
Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε οι αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν το δικό
του ΕΕΕΠ μαζί με χωριστό ΕΕΕΠ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες38 για κάθε μία από
τις σχετικές οντότητες.
Τέλος, όταν σε μια διαδικασία προμήθειας συμμετέχουν από κοινού όμιλοι οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίδεται, για καθέναν συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα, χωριστό ΕΕΕΠ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.
Σε όλες τις 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, κάθε άτομο μπορεί να πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΕΕΕΠ.
Το ΕΕΕΠ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.
Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του
άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ).
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η
εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, σε
περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής απόφασης. Να σημειωθεί ότι η εθνική νομοθεσία
ορισμένων κρατών μελών μπορεί να καθιστά τον αποκλεισμό υποχρεωτικό επίσης και όταν η
απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και δεσμευτική.).
Γ: Διάφοροι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς· τα κράτη μέλη
μπορούν να απαιτούν από τις αναθέτουσες αρχές να εφαρμόζουν αυτούς τους λόγους
αποκλεισμού).
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού, που δεν προβλέπονται στην οδηγία 2014/24/ΕΕ, και είναι συμβατοί
με τη νομοθεσία της Ένωσης.
Μέρος IV. Κριτήρια αποκλεισμού:
Α καταλληλότητα.
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Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
37 Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες
προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65.
38 Βλ. Μέρος II Γ κατωτέρω.
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Β Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων.
Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.
Μέρος VII. Επαναχρησιμοποίηση του ΕΕΕΠ.
Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές παρατίθενται, για
κάθε μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με γκρίζο χρώμα.
Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται,για κάθε
μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα.

37

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία προμήθειας

Α: ΟΝΟΜΑΣΊΑ, ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΈΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ
Ονομασία: [……]
Εθνικός αριθμός μητρώου: (εάν είναι γνωστός) [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Β: ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ
Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της προμήθειας: [……]
Κατά περίπτωση, ένδειξη της σχετικής ή των σχετικών παρτίδων: [……]
Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
Κατά περίπτωση, διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου), όπου είναι διαθέσιμα τα
έγγραφα της προμήθειας: [……]
Πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για ομίλους παρατίθενται εδώ (παραπομπή σε έγγραφα):
[……]
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, προκειμένου να
ανταποκριθούν στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω, οι πληροφορίες που προσδιορίζονται στο μέρος II
Γ πρέπει να παρέχονται όσον αφορά τις οντότητες αυτές σε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ.
Πρέπει οι οικονομικοί φορείς να παρέχουν, επιπλέον, τις πληροφορίες που αναφέρονται στα μέρη II
και III και για τους υπεργολάβους στων οποίων τις ικανότητες δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας39; [Ναι|Όχι]

39 Πρβλ. άρθρο 71 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΦΟΡΈΑ
Στοιχεία αναγνώρισης:
Επωνυμία: [……]
Εθνικός αριθμός μητρώου, εάν υπάρχει: [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……]
Τηλέφωνο: [……]
Συμμετέχει ο οικονομικός φορέας στη διαδικασία προμήθειας από κοινού με άλλους; [Ναι|Όχι]
Εάν η απάντηση στο σημείο 2 είναι καταφατική:
α)
Παρακαλείσθε να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): [……]
β)
Παρακαλείσθε να προσδιορίσετε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία προμήθειας από κοινού: [……]
γ)
Ενδεχομένως, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: [……]
Β: ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΦΟΡΈΑ
Κατά περίπτωση, παρακαλείσθε να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του ή των προσώπων που
είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν νομίμως τον οικονομικό φορέα, για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας προμήθειας:
Όνομα: [……]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν ο οικονομικός φορέας αποτελεί μέρος ενός ομίλου οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη
διαδικασία προμήθειας από κοινού, παρακαλείσθε να αναφέρετε αν ο οικονομικός φορέας ενεργεί
εξ ονόματος του ομίλου: [Ναι|Όχι]
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 ΟΝΤΟΤΉΤΩΝ
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων, προκειμένου να ανταποκριθεί
στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; [Ναι|Όχι]
Εάν ναι, παρακαλείσθε να επισυνάψετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις
σχετικές οντότητες. Εφόσον είναι σχετικές για την ή τις ειδικές ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV κ αι

V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: ΛΌΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΈΣ ΚΑΤΑΔΊΚΕΣ
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή προσώπου που είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, για έναν από τους ακόλουθους λόγους που προσδιορίζονται στο
άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ):
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου
αριθ. 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου40: [Ναι|Όχι]
Διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης41 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου42,
καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα:
[Ναι|Όχι]
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων43: [Ναι|Όχι]
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα1 και3 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου44, ή
ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής:
[Ναι|Όχι]
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου45: [Ναι|Όχι]
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας
2011/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46: [Ναι|Όχι]
Σε περίπτωση που η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα σημεία 1 έως 6 είναι καταφατική:
παρακαλείσθε να αναφέρετε:
την ημερομηνία της καταδίκης [ ] [ ] [ ] και ποιο ή ποια σημεία αφορά [ ]·
εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού [……] και ποιο ή ποια σημεία αφορά [ ].
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (ποιο σημείο αφορά, διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……]47
Σε περίπτωση που η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα σημεία 1 ή 6 είναι καταφατική, έχει λάβει
ο οικονομικός φορέας επαρκή μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 6 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ, για να αποδείξει την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού;
40 Απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
41 ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1.
42 Απόφαση-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
43 ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48.
44 Απόφαση-πλαίσιο της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3).
45 Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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 (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15).
46 Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ηςΑπριλίου2011, 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1).
47 Παρακαλείσθε να επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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[Ναι|Όχι] («αυτοκάθαρση»)
Εάν ναι, παρακαλείσθε να περιγράψετε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]
Β: ΛΌΓΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΦΌΡΩΝ Ή ΕΙΣΦΟΡΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ
Απαιτείται, από τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους,
πιστοποιητικό όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
διαθέτουν πιστοποιητικό επιπλέον του πιστοποιητικού εγγραφής ή του πιστοποιητικού που
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης; [Ναι|Όχι]
Υπάρχει δικαστική ή διοικητική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή του κράτους μέλους
της αναθέτουσας αρχής, στην οποία διαπιστώνεται ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης;
[Ναι|Όχι] Ποιο είναι το σχετικό ποσό; [……]
Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί η εν λόγω αθέτηση, η απόφαση αυτή είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική: [Ναι|Όχι]
Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί η εν λόγω αθέτηση, να αναφερθεί η ημερομηνία της
καταδίκης και, εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού. [……]
Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί αθέτηση, όπως αναφέρεται στο σημείο 2, έχει εκπληρώσει ή
θα εκπληρώσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους; [Ναι|Όχι]
Η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά τα σημεία 1, 2 ή 3 είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
Γ: ΆΛΛΟΙ ΛΌΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 57 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ 2014/24/ΕΕ
Σε περίπτωση που έχουν καθοριστεί ακριβέστερα, βάσει του εθνικού δικαίου, ένας ή περισσότεροι
από αυτούς τους λόγους αποκλεισμού, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσδιορίζουν πώς
καθορίζονται, ενδεχομένως μέσω παραπομπής στο σχετικό νομοθετικό κείμενο.
Ισχύουν κάποιοι από τους κατωτέρω λόγους αποκλεισμού;
Έχει υπάρξει αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το ενωσιακό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο παράρτημα X της οδηγίας 2014/24/ΕΕ;:
Ενδεχομένως, βλ. τους ακόλουθους ορισμούς βάσει του εθνικού δικαίου: [……]
[Ναι|Όχι]
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας χρεοκοπία ή υπόκειται σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων, τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο,
έχει υπαχθεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό, έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητές του ή
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Ενδεχομένως, βλ. τους ακόλουθους ορισμούς βάσει του εθνικού δικαίου: [……]
[Ναι|Όχι]
Εάν ναι, θα δύναται ο οικονομικός φορέας να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη την
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία και μέτρα σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις; [Ναι|Όχι]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν
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αμφιβόλω την ακεραιότητά του;
Ενδεχομένως, βλ. τους ακόλουθους ορισμούς βάσει του εθνικού δικαίου: [……]
[Ναι|Όχι]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με σκοπό τη
νόθευση του ανταγωνισμού;
[Ναι|Όχι]
Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, η οποία δεν μπορεί να επανορθωθεί αποτελεσματικά με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά μέτρα;
Βλ. τους ακόλουθους ορισμούς βάσει του εθνικού δικαίου: [……]
[Ναι|Όχι]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας, ή επιχείρηση συνδεδεμένη με τον οικονομικό φορέα,
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή έχει αναμειχθεί με άλλον τρόπο στην προετοιμασία της
διαδικασίας προμήθειας;
[Ναι|Όχι]
Έχει συμβεί στον οικονομικό φορέα πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή
επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων συγκρίσιμων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη
σύμβαση, λόγω σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας του οικονομικού φορέα, κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης αυτής της προηγούμενης σύμβασης;
Ενδεχομένως, βλ. τους ακόλουθους ορισμούς βάσει του εθνικού δικαίου: [……]
[Ναι|Όχι]
Επιβεβαιώνει ο οικονομικός φορέας ότι:
α)
δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών 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, και
γ)
θα είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο πλαίσιο του
παρόντος ΕΕΕΠ;
[Ναι|Όχι]
Επιβεβαιώνει ο οικονομικός φορέας ότι δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία προμήθειας ή να παράσχει
εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
[Ναι|Όχι]
Σε περίπτωση που η απάντηση σε οποιοδήποτε από τα σημεία 1 ή 3 έως 7 είναι καταφατική ή η
απάντηση είτε στο σημείο 8 είτε στο σημείο 9 είναι αρνητική, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
επαρκή μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 6 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, για να αποδείξει
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού; [Ναι|Όχι] («αυτοκάθαρση»)
Εάν ναι, παρακαλείσθε να περιγράψετε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]
Δ: ΆΛΛΟΙ ΛΌΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΎ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΈΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΊΑ 2014/24/ΕΕ, ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΊ ΜΕ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
Ο ακόλουθος λόγος αποκλεισμού προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, εφαρμόζεται εν προκειμένω και
απαιτείται η εξής απόδειξη ότι δεν υφίσταται:
α)
[Λόγος αποκλεισμού: ……]
β)
[Απόδειξη: ……]
Ισχύει αυτός ο λόγος αποκλεισμού για τον οικονομικό φορέα;: [Ναι|Όχι]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
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Ο ακόλουθος λόγος αποκλεισμού προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο, εφαρμόζεται εν προκειμένω και
απαιτείται η εξής απόδειξη ότι δεν υφίσταται:
γ)
[Λόγος αποκλεισμού: ……]
δ)
[Απόδειξη: ……]
Ισχύει αυτός ο λόγος αποκλεισμού για τον οικονομικό φορέα;: [Ναι|Όχι]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
...
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑ
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν ποια κριτήρια επιλογής θα εφαρμοστούν,
σημειώνοντας Χ στο τετραγωνίδιο [ ] που βρίσκεται πριν από το σχετικό κριτήριο.
[ ] Εγγραφή σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα48: [Ναι|Όχι]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ήφορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]

48 Όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο
παράρτημα αυτό.
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[ ] (Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών) Να διαθέτουν τη σχετική έγκριση ή να είναι μέλη
συγκεκριμένου οργανισμού, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να
είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τις υπηρεσίες που
απαιτούνται στη χώρα εγκατάστασής τους.
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι οι οικονομικοί φορείς μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, για να
μπορούν να παράσχουν τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα;
[Ναι|Όχι]
Εάν ναι, διαθέτει ο οικονομικός φορέας την εν λόγω έγκριση ή είναι μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού; [Ναι|Όχι]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΆΡΚΕΙΑ
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν ποια κριτήρια επιλογής θα εφαρμοστούν,
σημειώνοντας Χ στο τετραγωνίδιο [ ] που βρίσκεται πριν από το σχετικό κριτήριο και, όπου
χρειάζεται, συμπληρώνουν τις πληροφορίες που λείπουν, για να διευκρινίσουν τις ακριβείς
απαιτήσεις. Στο σημείο 1, πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο δυνατότητες.
1α.
[ ] Έχουν συνολικό ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους [……] για [το τελευταίο 1 έτος |
έκαστο από τα τελευταία 2 έτη | έκαστο από τα τελευταία 3 έτη] 49, και/ή
1β.
[ ] Έχουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών στον τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση
ύψους [……] για [το τελευταίο 1 έτος | έκαστο από τα τελευταία 2 έτη | έκαστο από τα τελευταία 3
έτη] 50
1αα. Να αναφερθεί ο ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τα έτη που
αναφέρονται στο σημείο 1α:
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
και/ή
1ββ. Να αναφερθεί ο ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα που
καλύπτεται από τη σύμβαση για τα έτη που αναφέρονται στο σημείο 1β:
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……]
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο 1αα ή 1ββ δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, να αναφερθεί η ημερομηνία κατά την οποία
ιδρύθηκε η επιχείρηση ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: [……]
[ ] Συμμόρφωση με την ακόλουθη χρηματοοικονομική αναλογία51 μεταξύ [……] και [……]. Αυτή η
χρηματοοικονομική αναλογία ορίζεται στο ακόλουθο μέρος των εγγράφων της προμήθειας: [……]
Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τις μεθόδους και τα κριτήρια που παρατίθενται στο
ακόλουθο μέρος των εγγράφων της προμήθειας: [……]
Παρακαλείσθε να αναφέρετε την τρέχουσα αναλογία του οικονομικού φορέα: [……]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
[ ] Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων, η οποία να καλύπτει
49 Διαγράψτε αναλόγως.
50 Διαγράψτε αναλόγως.
51 Π.χ. η αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
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τουλάχιστον το εξής, απαιτούμενο ελάχιστο ποσό ύψους [……]
Παρακαλείσθε να αναφέρετε το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών
κινδύνων του οικονομικού φορέα: [……]
Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
[ ] Άλλες απαιτήσεις, ενδεχομένως, για να εκτιμηθεί αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει την
αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης: [……]
Παρακαλείσθε επίσης να αναφέρετε ποια αποδεικτικά στοιχεία θα απαιτηθούν: [……]
Παρακαλείσθε να αναφέρετε κατά πόσον και, εάν ναι, πώς πληροί ο οικονομικός φορέας τις
αναφερόμενες απαιτήσεις: [……]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
Γ: ΤΕΧΝΙΚΉ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν ποια κριτήρια επιλογής θα εφαρμοστούν,
σημειώνοντας Χ στο τετραγωνίδιο [ ] που βρίσκεται πριν από το σχετικό κριτήριο και, όπου
χρειάζεται, συμπληρώνουν τις πληροφορίες που λείπουν, για να διευκρινίσουν τις ακριβείς
απαιτήσεις.
[ ] (Για δημόσιες συμβάσεις έργων): Κατάδειξη επαρκούς επιπέδου εμπειρίας, με την επιτυχή
εκτέλεση του ακόλουθου τύπου έργων κατά το/α τελευταίο/α [ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε]52
έτος/η:
[……]
Για τις αναθέτουσες αρχές κράτους μέλους που έχουν επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων
οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου53, μνεία της
σχετικής
κατηγορίας
της
κατάταξης
ή
της
πιστοποίησης:
[……]
Θα επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών έργων που εκτελέσθηκαν πριν από την
τελευταία πενταετία: [Ναι| Όχι].
Να παρατεθεί κατάλογος των έργων που εκτελέσθηκαν κατά την υπόψη περίοδο: [……]
Η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την επιτυχή εκτέλεση και το αποτέλεσμα των πλέον σημαντικών
έργων είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
[ ] (Για δημόσιες συμβάσεις αγαθών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών): Κατάδειξη επαρκούς
επιπέδου εμπειρίας, με την παράδοση του ακόλουθου τύπου αγαθών ή την παροχή του
ακόλουθου τύπου υπηρεσιών κατά το/α τελευταίο/α [ένα, δύο ή τρία] έτος/η54: [……]
Θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή
παρασχέθηκαν πριν από την τελευταία τριετία: [Ναι| Όχι]
Να παρατεθεί κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν ή των κυριότερων
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οικονομικό φορέα κατά την υπόψη περίοδο, με αναφορά
των ποσών, των ημερομηνιών και των παραληπτών, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα:
[……]
[ ] Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών55, είτε ανήκουν απευθείας στην
επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και,
όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση του έργου. Το εν λόγω τεχνικό
προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εάν
υπάρχουν:
[……]

52
53
54
55

Διαγράψτε αναλόγως.
Πρβλ. άρθρο 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Διαγράψτε αναλόγως.
Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται
στο μέρος II Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.
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Να αναφερθούν οι σχετικές πληροφορίες [……]
[ ] Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την
εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας του οικονομικού φορέα. Ο εν λόγω
τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εάν
υπάρχουν: [……]
Να υποβληθεί η σχετική περιγραφή: [……]
[ ] Αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων
ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της
σύμβασης. Η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και τα σχετικά συστήματα ανίχνευσης
πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εάν υπάρχουν: [……]
Να αναφερθούν οι σχετικές πληροφορίες: [……]
[ ] (Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό): Άδεια για τη διεξαγωγή ελέγχου56
του παραγωγικού δυναμικού ή των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα και, εφόσον
κρίνεται αναγκαίο, των μέσων μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει, καθώς και των μέτρων
ελέγχου της ποιότητας που θα εφαρμόσει.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε αν ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τους εν λόγω ελέγχους:
[Ναι|Όχι]
[ ] Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του
εργολάβου ή των διευθυντικών στελεχών του οικονομικού φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης. Οι σχετικοί τίτλοι σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα
πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εάν υπάρχουν: [……]
Να αναφερθούν οι σχετικές πληροφορίες: [……]
[ ] Αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός
φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Τα εν λόγω μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να
πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εάν υπάρχουν: [……]
Να αναφερθούν οι σχετικές πληροφορίες: [……]
[ ] Δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του οικονομικού
φορέα και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία έτη. Το εν λόγω μέσο
ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησης πρέπει να πληρούν
τουλάχιστον τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια, εάν υπάρχουν: [……]
Να υποβληθούν οι απαιτούμενες δηλώσεις για τα τελευταία τρία έτη: (μέσο ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό δυναμικό) [……], αριθμός στελεχών της επιχείρησης [……]
[ ] Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. Τα σχετικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις και
τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εάν υπάρχουν: [……]
Να υποβληθεί η σχετική δήλωση: [……]
[ ] Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται,
ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας.
Να αναφερθεί το τμήμα: [……]
[ ] (Για δημόσιες συμβάσεις αγαθών): δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες των προς προμήθεια
προϊόντων, που δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· ή
[ ] (Για δημόσιες συμβάσεις αγαθών): δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες των προς προμήθεια
προϊόντων, των οποίων πρέπει να πιστοποιείται η γνησιότητα·
Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε ότι θα παρέχονται τα σχετικά δείγματα, περιγραφή ή
φωτογραφίες: [……]
Παρακαλείσθε να αναφέρετε αν έχετε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας: [Ναι|Όχι]
56 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματος της, από αρμόδιο επίσημο
οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
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Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
[ ] (Για δημόσιες συμβάσεις αγαθών): απαιτούνται πιστοποιητικά εκδιδόμενα απόεπίσημα
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις ακόλουθες
τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα: [……]
Παρακαλείσθε να αναφέρετε αν έχετε τα εν λόγω πιστοποιητικά: [Ναι|Όχι]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
Δ: ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΌΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ
Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αναφέρουν αν θα απαιτούνται συστήματα διασφάλισης ποιότητας
και/ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σημειώνοντας Χ στο τετραγωνίδιο [ ] που βρίσκεται
πριν από τη σχετική απαίτηση και, όπου χρειάζεται, συμπληρώνουν τις πληροφορίες που λείπουν,
για να διευκρινίσουν την επακριβή απαίτηση.
[ ] Προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα απαιτούμενα
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες σειρές ευρωπαϊκών
προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς: EN [……]
Παρακαλείσθε να αναφέρετε αν έχετε τα εν λόγω πιστοποιητικά: [Ναι|Όχι]
Εάν όχι, παρακαλείσθε να εξηγήσετε γιατί και να προσδιορίσετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
διαθέτετε όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: [……] [……]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
[ ] Προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης. Τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να είναι
σύμφωνα είτε με:
α)
[ ] το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) της Ένωσης,
είτε με
β)
[ ] άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το
άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
57 […], είτε με
γ)
[ ] άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή
διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους οργανισμούς EN […].
Παρακαλείσθε να αναφέρετε αν έχετε τα εν λόγω πιστοποιητικά: [Ναι|Όχι]
Εάν όχι, παρακαλείσθε να εξηγήσετε γιατί και να προσδιορίσετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα
διαθέτετε όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: [……] [……]
Η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά58 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……] [……]
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
57 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης
και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των
αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ (ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1).
58 Παρακαλείσθε να αναφέρετε με σαφήνεια ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
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ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες, προκειμένου
να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής, οι οποίοι θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο (κατά περίπτωση, με
παραπομπή στο ή στα έγγραφα της προμήθειας που περιέχουν τις πληροφορίες αυτές): [……]
Θα απαιτούνται οι ακόλουθοι τύποι πιστοποιητικών ή μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εάν
υπάρχουν, ως απόδειξη ότι πληρούνται οι αντικειμενικοί κανόνες και τα αντικειμενικά κριτήρια:
[……]
Παρακαλείσθε να αναφέρετε:
αν και, ενδεχομένως πώς, ο οικονομικός φορέας τηρεί τους κανόνες και πληροί τα κριτήρια για τη
μείωση του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων: [……]
Για κάθε ένα από τα πιστοποιητικά ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, που απαιτούνται βάσει
του σημείου 1, παρακαλείσθε να αναφέρετε αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα
έγγραφα: [Ναι|Όχι]
Για κάθε ένα από τα πιστοποιητικά ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, που απαιτούνται βάσει
του σημείου 1, παρακαλείσθε να αναφέρετε αν η σχετική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη
ηλεκτρονικά59 (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……] [……]
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο/Οι κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένοι60, δηλώνω/δηλώνουμε61 επισήμως ότι τα στοιχεία
που έχω/έχουμε62 αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II – V είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω/έχουμε63
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο/Οι κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένοι, δίδω/δίδουμε επισήμως τη συγκατάθεσή
μου/μας64 στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών, τις οποίες
έχω/έχουμε65 υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, αναφορά της δημοσίευσης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].
Όσον αφορά τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που δεν είναι
διαθέσιμα ηλεκτρονικά, δηλώνω/δηλώνουμε66 επισήμως ότι θα είμαι/είμαστε σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω/προσκομίσουμε67 τα σχετικά δικαιολογητικά.
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]

59
60
61
62
63
64
65
66
67

Παρακαλείσθε να αναφέρετε με σαφήνεια ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
48

Μέρος VII: Επαναχρησιμοποίηση του ΕΕΕΠ
Προσδιορισμός του ΕΕΕΠ για επαναχρησιμοποίηση:
Το ΕΕΕΠ υποβλήθηκε για πρώτη φορά στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής]:
Για τους σκοπούς της διαδικασίας προμήθειας [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας:
(συνοπτική περιγραφή, αναφορά της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]
Ημερομηνία υπογραφής, από τον οικονομικό φορέα, του ΕΕΕΠ που πρόκειται να
επαναχρησιμοποιηθεί:
Δήλωση επαλήθευσης της ισχύος:
Ο/Οι κάτωθι υπογεγραμμένος/υπογεγραμμένοι68, δηλώνω/δηλώνουμε69 επισήμως ότι τα
στοιχεία που έχω/έχουμε αναφέρει70 στα σημεία που έχω/έχουμε επισημάνει71, σημειώνοντας
Χ στο τετραγωνίδιο που βρίσκεται πριν από τη σχετική αναφορά, εξακολουθούν να είναι ακριβή
και ορθά και ότι έχω/έχουμε72 επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων:
[ ] Μέρος II, Ενότητα ·
[ ] Μέρος II, Ενότητα Β ·
[ ] Μέρος II, Ενότητα Γ ·
Μέρος III, Ενότητα Α, σημεία :
[ ] 1, [ ] 2, [ ] 3, [ ] 4, [ ] 5, [ ] 6, [ ] 7, [ ] 8·
Μέρος III, Ενότητα Β, σημεία :
[ ] 2, [ ] 3, [ ] 4·
Μέρος III, Ενότητα Γ, σημεία:
[ ] 1, [ ] 2, [ ] 3, [ ] 4·
Μέρος III, Ενότητα Δ, σημεία:
[ ] 1, [ ] 2·
Μέρος IV, Ενότητα Α, σημεία:
[ ] 1, [ ] 2·
Μέρος IV, Ενότητα Β, σημεία:
[ ] 1αα, [ ] 1ββ, [ ] 2, [ ] 3, [ ] 4, [ ] 5·
Μέρος IV, Ενότητα Γ, σημεία:
[ ] 1, [ ] 2, [ ] 3, [ ] 4, [ ] 5, [ ] 6, [ ] 7, [ ] 8, [ ] 9, [ ] 10, [ ] 11, [ ] 12, [ ] 13·
Μέρος IV, Ενότητα Δ, σημεία:
[ ] 1, [ ] 2·
Μέρος V, σημείο:
[]2
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [_]

68
69
70
71
72

Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
Διαγράψτε αναλόγως.
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3. ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
στον Εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας
(μετά από παρατηρήσεις των κρατών μελών-διατίθεται προς το παρόν μόνο στην αγγλική γλώσσα)
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EUROPEAN
COMMISSION

Brussels, XXX
[…](2015) XXX draft
ANNEX 2

ANNEX
to the
Commission Implementing Regulation
establishing the standard form for the European Single Procurement Document
(Light)
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ANNEX
to the
Commission Implementing Regulation
establishing the standard form for the European Single Procurement Document
(Light)
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Part I: Information concerning the contracting authority and the procurement procedure

To be filled in by the contracting authority or contracting entity:
Reference of the relevant notice73 published in the Official Journal of the European Union:
OJEU S number [], date [], page [],
Notice number in the OJ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A: NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY OR CONTRACTING ENTITY
(INFORMATION TO BE COPIED FROM SECTION I, POINT I.1, OF THE RELEVANT NOTICE)
Name: [……]
National registration number: (if known)[……]
Address: [……]
B: INFORMATION ABOUT THE PROCUREMENT PROCEDURE
Title or short description of the procurement: [……] (See points II.1.1 and II.1.3 of the relevant notice)
Where applicable, indication of the lot(s) for which the economic operator wishes to tender: [……]
File reference number attributed by the contracting authority (if applicable): [……](See point II.1.1 of
the relevant notice)

73 For contracting authorities: either a Prior Information Notice used as a means of calling for competition
or a Contract Notice.
For contracting entities: a Periodic Indicative Notice used as a means of calling for competition, a
Contract Notice or a Notice on the Existence of a Qualification System.
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Part II: Information concerning the economic operator
A: INFORMATION ABOUT THE ECONOMIC OPERATOR
–

Identification:
Name: [……]
VAT-number, if applicable: [……]
Postal address: [……]
Contact person: [……]
Telephone: [……]
Email: [……]
Internet address (web address) (if applicable): [……]
–
Is the economic operator a Small or Medium-Sized Enterprise74? [Yes|No]
–
Is the economic operator registered on an official list of approved economic operators or
does it have an equivalent certificate (e.g. under a national (pre)qualification system)?
[Yes|No]
If yes, please provide the relevant registration or certification number,, if applicable: […]
If the certificate of registration or certification is available electronically, please state: (web
address, issuing authority or body, precise reference of the documentation):
[……][……][……][……]
–
If the answer to point 3 is yes, please state the references on which the registration or
certification is based, and, where applicable, the classification obtained in the official list75.
–
Is the economic operator participating in the procurement procedure together with others?
[Yes|No]
–
If the answer to point 5 is yes:
Please indicate the role of the economic operator in the group (leader, responsible for specific tasks
…): [……]
Please identify the other economic operators participating in the procurement procedure together:
[……],[……],[……], …
Where applicable, name of the participating group: [……]
B: INFORMATION ABOUT REPRESENTATIVES OF THE ECONOMIC OPERATOR
Where applicable, please indicate the name(s) and address(es) of the person(s) empowered to
represent the economic operator for the purposes of this procurement procedure:
Name: [……]
Position/Acting in the capacity of: [……]
Postal address: [……]
Telephone: [……]
Email: [……]
If needed, please provide detailed information on the representation (its forms, extent, purpose …):
[……]
C: INFORMATION ABOUT RELIANCE ON THE CAPACITIES OF OTHER ENTITIES
Does the economic operator rely on the capacities of other entities in order to meet the selection
criteria set out under Part IV and the criteria and rules (if any) set out under Part V below: [Yes|No]
74 I. e. enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not exceeding
EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million, cf. Commission
Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises,
(OJ L 124 of 20.5.2003, p. 36).
75 This information is set out on the certification.
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If yes, please provide a separate ESPD form setting out the information required under Section A and
B
of
this
Part
and
Part
III
for
each
of
the
entities
concerned.
Please note that this should also include any technicians or technical bodies, not belonging directly to
the economic operator's undertaking, especially those responsible for quality control and, in the case
of public works contracts, the technicians or technical bodies upon whom the economic operator can
call
in
order
to
carry
out
the
work.
Insofar as it is relevant for the specific capacity or capacities on which the economic operator relies,
please include the information under Parts IV and V for each of the entities concerned76.
D: ACCURACY OF THE DECLARED INFORMATION
I/We77, the undersigned, formally declare that the information I/we78 state under Parts II – V below is
accurate and correct and that I/we79 am/are80 aware of the consequences of serious
misrepresentation:

76
77
78
79
80

E.g. for technical bodies involved in quality control: Part IV, C, point 3.
Please delete as required
Please delete as required
Please delete as required
Please delete as required
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Part III: Exclusion grounds
A: GROUNDS RELATING TO CRIMINAL CONVICTIONS
Article 57(1) of Directive 2014/24/EU sets out the following reasons for exclusion:
Participation in a criminal organisation81;
Corruption8283;
Fraud84;
Terrorist offences or offences linked to terrorist activities8586;
Money laundering or terrorist financing87;
Child labour and other forms of trafficking in human beings88.
Neither the economic operator itself nor any person who is a member of its administrative,
management or supervisory body or has powers of representation, decision or control therein) have
been the subject of a conviction by final judgment for one of the reasons listed above, by a
conviction rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the
conviction
continues
to
be
applicable,
[please
tick,
if
accurate]
If the relevant documentation concerning is available electronically, please indicate: (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation): [……][……][……][……]89
Either itself or any person (or persons) who is a member of its administrative, management or
supervisory body or has powers of representation, decision or control therein) has/have been the
subject of a conviction by final judgment for one of the reasons listed above, by a conviction
rendered at the most five years ago or in which an exclusion period set out directly in the conviction
continues to be applicable, [please tick, if accurate]
In
case
the
economic
operator
has
ticked
point
b:
please indicate:
date of conviction [ ] [ ] [ ] and the reason(s) for the conviction (specify which of points 1
to 6 is concerned, and identify who has been convicted) [ ];
insofar as established directly in the conviction, the length of the period of exclusion.[……]
and the point(s) concerned [ ]
If the relevant documentation concerning points b or c, is available electronically, please
indicate: (point concerned, web address, issuing authority or body, precise reference of the
documentation): [……][……][……][……]90
81 As defined in Article 2 of Council Framework Decision 2008/841/JHA of 24 October 2008 on the fight
against organised crime (OJ L 300, 11.11.2008, p. 42).
82 As defined in Article 2 of Council Framework Decision 2008/841/JHA, OJ C 195, 25.6.1997, p. 1, and in
Article 2(1) of Council Framework Decision 2003/568/JHA of 22 July 2003 on combating corruption in the
private sector (OJ L 192, 31.7.2003, p. 54)..
83 Corruption as defined in the national law of the contracting authority or the economic operator is also
included under this exclusion ground.
84 within the meaning of Article 1 of the Convention on the protection of the European Communities' financial
interests (OJ C 316, 27.11.1995, p. 48).
85 As defined in Articles 1 and 3 of Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism (OJ
L 164, 22.6.2002, p. 3).
86 Inciting or aiding or abetting or attempting to commit an offence, as referred to in Article 4 of that
Framework Decision, is also included under this exclusion ground.
87 As defined in Article 1 of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26
October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and
terrorist financing (OJ L 309, 25.11.2005, p. 15).
88 As defined in Article 2 of Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of
5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and
replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA (OJ L 101, 15.4.2011, p. 1).
89 Please repeat as many times as needed.
90 Please repeat as many times as needed.
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In case the economic operator has ticked points b, has it taken measures to demonstrate its
reliability despite the existence of a relevant ground for exclusion91? [Yes|No] (“Self-Cleaning”)
If yes, please describe the measures taken: [……]
B: GROUNDS RELATING TO THE PAYMENT OF TAXES OR SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS
Only for economic operators who are registered on an official list of approved economic operators
or
have
an
equivalent
certificate
(see
point
II,
A,
3,
above),
and
ONLY if this is required in the relevant notice or procurement documents:
Will the economic operator be able to provide a certificate with regard to the payment of
social security contributions and taxes? [Yes|No]
Has the economic operator met all its obligations relating to the payment of taxes or social security
contributions, both in the country in which it is established and in Member State of the contracting
authority? [Yes|No]
If not:
what is the amount concerned? [……]
How has this breach of obligations been established:
Through a judicial or administrative decision, [Yes|No];
Is this decision final and binding: [Yes|No];
Please indicate the date of conviction and, insofar as established directly in the
conviction, the length of the period of exclusion.[……]
By other means? [Please specify: …]
In case it had not met all its obligations, has the economic operator fulfilled or will fulfil its
obligations by paying or entering into a binding arrangement with a view to paying the taxes or social
security contributions due, including, where applicable, any interest accrued or fines? [Yes|No] [If
yes, please provide details: …]
If the relevant documentation concerning points 1, 2, 3 or 4 is available electronically, please indicate:
(web address, issuing authority or body, precise reference of the documentation):[……][……] 92
C: GROUNDS RELATING TO INSOLVENCY, CONFLICTS OF INTERESTS OR PROFESSIONAL MISCONDUCT93
Please note that, for the purpose of this procurement, some of the following exclusion grounds
may have been defined more precisely, in national law, in the relevant notice or the procurement
documents.
–
Has the economic operator, to its knowledge, breached its obligations in the
fields of environmental, social and labour law94? [Yes|No]
–
Is the economic operator in any of the situations described under points (a) to
(f)? [Yes|No]:
Bankrupt, or
the subject of insolvency or winding-up proceedings, or
in an arrangement with creditors, or
in any analogous situation arising from a similar procedure under national laws and regulations95,
that its assets are being administered by a liquidator or by the court, and
that its business activities are suspended.
If any of the situations under points (a) to (f) apply, please indicate the reasons for being
able nevertheless to perform the contract, taking into account the applicable national rules
and measures on the continuation of business in those circumstances? […]
91
92
93
94

In accordance with Article 57(6) of Directive 2014/24/EU.
Please repeat as many times as needed.
See Article 57(4) of Directive 2014/24/EU
As referred to for the purposes of this procurement in national law, in the relevant notice or the
procurement documents or in Article 18(2) of Directive 2004/18/EU
95 See national law, the relevant notice or the procurement documents.
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If the relevant documentation is available electronically, please indicate (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation):[……] [……]
–
Has the economic operator been found guilty of grave professional
misconduct96? [Yes|No].
–
Has the economic operator entered into agreements with other economic
operators
aimed
at
distorting
competition?
[Yes|No].
If it has, please provide details […]
–
Is the economic operator aware of any conflict of interest97 due to its
participation in the procurement procedure? [Yes|No]
–
Has the economic operator or an undertaking related to it advised the
contracting authority or otherwise been involved in the preparation of the
procurement procedure? [Yes|No]
–
Has the economic operator experienced that a prior public contract, a prior
contract with a contracting entity or a prior concession contract was
terminated early, or that damages or other comparable sanctions were
imposed in connection with that prior contract? [Yes|No].
If it has, please provide details: […]
The economic operator confirms that:
8a.
it is not guilty of serious misrepresentation in supplying the information required for the
verification of the absence of grounds for exclusion or the fulfilment of the selection
criteria,
8b.
It has not withheld such information,
8c.
It will be able to submit the supporting documents required under this ESPD, and
8d.
It has not undertaken to unduly influence the decision-making process of the contracting
authority, to obtain confidential information that may confer upon it undue advantages in
the procurement procedure or to negligently provide misleading information that may have
a material influence on decisions concerning exclusion, selection or award?
In case any of the exclusion grounds set out under any of points 1 or 3 to 7 apply, has the economic
operator taken measures to demonstrate its reliability despite the existence of a relevant ground for
exclusion?
[Yes|No]
(“Self-Cleaning”)
If it has, please describe the measures taken: [……]
D: OTHER EXCLUSION GROUNDS THAT MAY BE FORESEEN IN THE NATIONAL LEGISLATION OF THE CONTRACTING
AUTHORITY’S MEMBER STATE
Do the purely national grounds of exclusion, which are specified in the relevant notice or in the
procurement
documents,
apply?
[Yes|No]
If the documentation required in the relevant notice or in the procurement documents is available
electronically, please indicate (web address, issuing authority or body, precise reference of the
documentation): [……] [……]98
In case any of the purely national exclusion grounds apply, has the economic operator taken
measures to demonstrate its reliability despite the existence of a relevant ground for exclusion?
[Yes|No]
(“Self-Cleaning”)
If it has, please describe the measures taken: [……]
Part IV: Selection criteria
Concerning the selection criteria (sections A to D of this part), the economic operator declares that:

96 Where applicable, see definitions in national law, the relevant notice or the procurement documents
97 As indicated in national law, the relevant notice or the procurement documents.
98 Please repeat as many times as needed.
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A: SUITABILITY
The economic operator should only provide information where the selection criteria concerned have
been required by the contracting authority or contracting entity in the relevant notice or the
procurement documents.
It is enrolled in the following professional or trade registers kept in the Member State of its
establishment99: […]
If the relevant documentation is available electronically, please indicate (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation): [……] [……]
For service contracts:
A particular authorisation or membership of a particular organisation [is/is not] needed in
order to be able to perform the service in question in its country of establishment.
If it is, the economic operator declares that it possesses the following authorisation or
membership: […]
If the relevant documentation is available electronically, please indicate (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation): [……] [……]
B: ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING
The economic operator should only provide information where the selection criteria concerned have
been required by the contracting authority or contracting entity in the relevant notice or the
procurement documents.
1a.
Its yearly turnover for the number of years required in the relevant notice or the
procurement documents is as follows:
year: [……] turnover:[……]
year: [……] turnover:[……]
year: [……] turnover:[……]
If permitted in the relevant notice or the procurement documents, the economic operator
may instead declare that its average yearly turnover for the number of years required in
the relevant notice or the procurement documents is as follows (number of years, average
turnover): [……],[……]
If the relevant documentation is available electronically, please indicate (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation): [……][……].
1b.
Its yearly turnover in the area covered by the contract and specified in the relevant notice
or the procurement documents for the number of years required is as follows:
year: [……] turnover:[……]
year: [……] turnover:[……]
year: [……] turnover:[……]
If permitted in the relevant notice or the procurement documents, the economic operator
may instead declare that its average yearly turnover in the area and for the number of
years required in the relevant notice or the procurement documents is as follows (number
of years, average turnover): [……],[……]
If the relevant documentation is available electronically, please indicate (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation): [……][……]
1c.
In case the information required under points 1a or 1b is not available for the entire period
required, the economic operator declares that it was set up or started trading on the
following date: [……]
Concerning the financial ratios100 specified in the relevant notice or the procurement documents, the
economic operator declares that:
99 As described in Annex XI of Directive 2014/24/EU; economic operators from certain Member States may
have to comply with other requirements set out in that Annex
100 E. g. the ratio between assets and liabilities.
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–

The actual value(s) for the required ratio(s) is/are as follows (identification of the
required ratio – ratio between x and y101 - and the value): [……], [……]102
–
If the relevant documentation is available electronically, please indicate (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation):[……][……]
The economic operator declares that the insured amount in its professional risk indemnityinsurance
is the following: [……]
If this information is available electronically, please indicate (web address, issuing authority
or body, precise reference of the documentation): [……][……]
Concerning the other economic or financial requirements, if any, that may have been specified in the
relevant notice or the procurement documents, the economic operator declares that: [……]
If the relevant documentation that may have been specified in the relevant notice or the
procurement documents, is available electronically, please indicate (web address, issuing
authority or body, precise reference of the documentation): [……][……]
C: TECHNICAL AND PROFESSIONAL ABILITY
The economic operator should only provide information where the selection criteria concerned have
been required by the contracting authority or contracting entity in the relevant notice or the
procurement documents.
For public works contracts only :
During the reference period103 of […] years (this period is specified in the relevant notice or
the procurement documents) it has performed the following works of the specified type:
[……]
If the relevant documentation concerning satisfactory execution and outcome for the most
important works is available electronically, please indicate (web address, issuing authority
or body, precise reference of the documentation):[……] [……]
For public supply and public service contracts only:
During the reference period104 of […] years (this is specified in the relevant notice or the
procurement documents) it has delivered the following principal deliveries of the type
specified or provided the following main services of the type specified. When drawing up
the list, please indicate the amounts, dates and recipients, whether public or private: [……]
It can call upon the following technicians or technical bodies105, especially those responsible for
quality control and, in the case of public works contracts, the technicians or technical bodies upon
whom the economic operator can call in order to carry out the work: [……]
It uses the following technical facilities and measures for ensuring quality and that its study and
research facilities are as follows: [……]
It will be able to apply the following supply chain management and tracking systems when
performing the contract: [……]
For complex products or services to be supplied or, exceptionally, for products or services which are
required for a special purpose:
It will allow checks106 to be conducted on the production capacities or the technical
capacity of the economic operator and, where necessary, on the means of study and
research which are available to it and on the quality control measures.
101 E. g. the ratio between assets and liabilities.
102 Please repeat as many times as needed.
103 Contracting authorities may require up to five years and allow experience dating from more than five years.
104 Contracting authorities may require up to three years and allow experience dating from more than three
years.
105 For technicians or technical bodies not belonging directly to the economic operator's undertaking but on
whose capacities the economic operator relies as set out under Part II C, separate ESPD forms must be filled
in.
106 The check is to be performed by the contracting authority or on its behalf by a competent official body of the
country in which the supplier or service provider is established;
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The following educational and professional qualifications are held by:
the service provider or the contractor itself: [……], and/or (depending on the requirements
set out in the relevant notice or the procurement documents)
its managerial staff: [……]
It will be able to apply the following environmental management measures when performing the
contract: [……]
Its average annual manpower and the number of managerial staff for the last three yearswere as
follows: (average annual manpower) [……], number of managerial staff [……]
The following tools, plant or technical equipment will be available to it for performing the contract:
[……]
It intends possibly to subcontract107 the following proportion of the contract: [……]
For public supply contracts:
It will supply the required samples, descriptions or photographs of the products to be
supplied, which do not need to be accompanied by certifications of authenticity;
Where applicable, the economic operator furthermore declares that it will provide the
required certificates of authenticity.
If the relevant documentation is available electronically, please indicate (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation): [……][……]
For public supply contracts:
It [can/cannot] provide the required certificates drawn up by official quality control
institutes or agencies of recognised competence attesting the conformity of products clearly
identified by references to the technical specifications or standards, which are set out in the
relevant
notice
or
the
procurement
documents.
If not, please explain why and state which other means of proof can be provided: […]
If the relevant documentation is available electronically, please indicate (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation): [……][……]
D: QUALITY ASSURANCE SCHEMES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARDS
The economic operator should only provide information where quality assurance schemes and/or
environmental management standards have been required by the contracting authority in the
relevant notice or the procurement documents.
It [will/will not] be able to produce certificates drawn up by independent bodies attesting that the
economic operator complies with the required quality assurance standards, including accessibility for
disabled
persons.
If the economic operator will not be able to produce the required certificates, please explain why and
specify which other means of proof concerning the quality assurance scheme can be provided: [……]
[……]
If the relevant documentation is available electronically, please indicate (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation): [……] [……]
It [will/will not] be able to produce certificates drawn up by independent bodies attesting that the
economic operator complies with the required environmental management systems or standards.
If the economic operator will not be able to produce the required certificates, please explain why and
specify which other means of proof concerning the quality assurance scheme can be provided: [……]
[……]
If the relevant documentation is available electronically, please indicate108 (web address,
issuing authority or body, precise reference of the documentation):[……][……]

107 Please note that if the economic operator has decided to subcontract a part of the contract and relies on the
subcontractor’s capacities to perform that part, then please fill in a separate ESPD for such subcontractors,
see Part II, C above.
108 Please indicate clearly which item the answer relates to.
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Part V: Reduction of the number of qualified candidates
The economic operator should only provide information where the contracting authority has
specified the objective and non-discriminatory criteria or rules to be applied in order to limit the
number of candidates that will be invited to tender or to conduct a dialogue. This information,
which can be accompanied by requirements concerning the (types of) certificates or forms of
documentary evidence, if any, to be produced, is set out in the relevant notice or the procurement
documents.
For restricted procedures, competitive procedures with negotiation, competitive dialogue
procedures and innovation partnerships only:
The economic operator declares that:
It meets the objective and non-discriminatory criteria or rules to be applied in order to limit the
number
of
candidate
in
the
following
way:
[….]
In case certain certificates or other forms of documentary evidence are required, please indicate for
each whether the economic operator has the required documents: [Yes|No]
If some of these certificates or forms of documentary evidence are available
electronically109, please indicate for each (web address, issuing authority or body, precise
reference of the documentation):[……][……]
Part VI: Concluding statements
I/We110, the undersigned, formally declare that the information I/we111 have stated under Parts II – V
is accurate and correct and that I/we112 am/are113 aware of the consequences of serious
misrepresentation.
I/we114,the undersigned] formally consent to [identify the contracting authority as set out in Part I,
Section A], gaining access to documents supporting the information, which I/we115 have provided in
[identify the Part/Section/Point(s) concerned] of this European Single Procurement Document for the
purposes of [identify the procurement procedure: (summary description, reference of publication in
the Official Journal of the European Union, reference number)].
With respect to certificates and other forms of documentary evidence which are not electronically
available, I/we116 formally declare that I/we117 will be able, upon request and without delay, to
provide the supporting documents concerned.
Date, place and signature(s): [……]

109 Please indicate clearly which item the answer relates to.
110 Please delete as required
111 Please delete as required
112 Please delete as required
113 Please delete as required
114 Please delete as required
115 Please delete as required
116 Please delete as required
117 Please delete as required
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