
Εςπυπαφκό Ενιαίο Έγγπαθο Σύμβαζηρ (ΕΕΕΣ) / Τςποποιημένο 

Ένηςπο Υπεύθςνηρ Δήλυζηρ (ΤΕΥΔ) 

Μέπορ Ι: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ και ηην αναθέηοςζα απσή 

ή ηον αναθέηονηα θοπέα  

Σηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔΣ/ΤΔΥΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ΔΔΔΣ/ΤΔΥΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο:  

 

Πξνζσξηλφο αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: αξηζκφο [], εκεξνκελία [], ζειίδα [] 

Αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000 

 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ 

ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 

πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν)  

 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν: (π.ρ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗΣ]) 

 

Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο.  

 

Ταπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία:Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη:090306519 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη):https://www.apdkritis.gov.gr/el 

Πφιε:Ηξάθιεην  

Οδφο θαη αξηζκφο:Λ. Ιθάξνπ & Ση. Σπαλάθε 2Α 

Ταρ. θσδ.:71307 

Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο:Σηπιηαλφο Φξεζηάθεο 

Τειέθσλν:2810278473 

θαμ:2810341648 

Ηι. ηαρ/κείν:tod@apdkritis.gov.gr 

Φψξα:GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Τίηινο:Αλνηρηφο Ηιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο Γξαθηθήο Ύιεο 2022 ηεο ΑΓΚ 

Σχληνκε πεξηγξαθή: 

Αλνηρηφο Ηιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο (θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εηδψλ (απζεληηθψλ ή 

ηζνδχλακσλ) εθηχπσζεο, εηδψλ γξαθηθήο χιεο θαη θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Κξήηεο γηα ην έηνο 2022.  

https://www.apdkritis.gov.gr/el
mailto:tod@apdkritis.gov.gr


Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ 

ππάξρεη): 

Μέπορ ΙΙ: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον οικονομικό θοπέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Δπσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Ταρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Φψξα: 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Τειέθσλν: 

θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη): 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

Ναη / Όρη  

Ναη / Όρη  

%  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

-  

-  

Ναη / Όρη  

Ναη / Όρη  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

-  

-  

Ναη / Όρη  



Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα #1  

Όλνκα: 

Δπψλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Τφπνο γέλλεζεο: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Ταρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Φψξα: 

Τειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ναη / Όρη  

-  

Ταπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

-  

Τχπνο ηαπηφηεηαο 

-  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο  

Ναη / Όρη  

-  

Ταπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

-  

Τχπνο ηαπηφηεηαο 

-  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 



Μέπορ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειζμού 

Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: 

Ναη / Όρη  

..  

-  

-  

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - ..  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

..  

-  

-  

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - ..  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

..  

-  

-  

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - ..  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  



 

 

Ναη / Όρη  

..  

-  

-  

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - ..  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

..  

-  

-  

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - ..  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

..  

-  

-  

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - ..  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 



   

-  

Ναη / Όρη  

-  

   

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

..  

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - ..  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

   

-  

Ναη / Όρη  

-  

   

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

..  

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - ..  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  



Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  



-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 



-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

Ναη / Όρη  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

Μέπορ IV: Κπιηήπια επιλογήρ 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

-  

-  

Ναη / Όρη  

-  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 



-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

Γ: Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

-  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

Γ: Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη/ή 

ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

-  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

 

-  

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

Λήξη 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 

έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 



πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 

δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα 

πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ,εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη 

λα πξνζθνκηζηνχλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνθήξπμε. Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο 

αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κφλνλ:  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Ναη / Όρη  

-  

Ναη / Όρη  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

-  

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

-  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-  

 

Μέξνο VΙ: Τειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ.  

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ:  

 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο 

κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή 

ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή  

 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 

δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο 

ηα ζρεηηθά έγγξαθα.  

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, 

φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ 

Σχκβαζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι.  

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 



Ηκεξνκελία 

Τφπνο 

Υπνγξαθή 

 


