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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για τη σύνταξη Κατευθυντήριων Οδηγιών (άρθρο 2 παρ. 2 περ. δ΄
του ν. 4013/2011, σε συνδυασμό με το αρ. 8 παρ. 2 περ. β΄ υποπ. γγ΄του π.δ/τος 123/2012) και σε συνέχεια
μεγάλου αριθμού έγγραφων και προφορικών ερωτημάτων, τα οποία υποβλήθηκαν στην Αρχή, σχετικά με την
ορθή  εφαρμογή  και  συμπλήρωση  του  Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  και  του
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), κρίθηκε σκόπιμη η σύνταξη της παρούσας Κατευθυντήριας
Οδηγίας με θέμα  «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του «Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
και  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Εγγράφου Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)»,  προς  υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών/
αναθετόντων φορέων, καθώς και των οικονομικών φορέων, κατά τη συμπλήρωση και υποβολή των εν λόγω
εντύπων.

Η  παρούσα  Οδηγία  εκδίδεται  σε  συνέχεια  της  με  αρ.  15   (αρ.  πρωτ.  5797/25.11.2016)  Κατευθυντήριας
Οδηγίας (Κ.Ο.)  της Αρχής, η οποία εκπονήθηκε κατ΄  αντιστοιχία με τις Οδηγίες του Παραρτήματος 1 του
Εκτελεστικού Κανονισμού 2016/7(ΕΕ), προκειμένου να αντιμετωπίσει ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τη
συμπλήρωση του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ, καθώς, κατά το χρόνο έκδοσης τόσο του ΤΕΥΔ όσο και της Κ.Ο. 15, δεν
ήταν δυνατός ο εντοπισμός του συνόλου των επιμέρους ζητημάτων, τα οποία ήταν δυνατόν να ανακύψουν
κατά την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων.

Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αναφέρονται καταρχάς στη συμπλήρωση
των τυποποιημένων εντύπων του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ, όπως αυτά εγκρίθηκαν με τη με αρ. 158/2016 Απόφαση
της Αρχής (3698/ Β) και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7 (ΕΕ) της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016
αντίστοιχα, καθώς ακολουθούν την ίδια δομή και διάρθρωση. Σημειώνεται, επίσης, ότι η οπτική απεικόνιση
των πινάκων έχει ληφθεί από το ΤΕΥΔ και συνεπώς, διαφοροποιείται, εν μέρει, από τα αντίστοιχα πεδία του
ΕΕΕΣ.

Ως προς τη δυνατότητα συμπλήρωσης του ΕΕΕΣ από αναθέτουσες αρχές/οικονομικούς φορείς,  μέσω της
δωρεάν  πλατφόρμας  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  https://ec.europa.eu/tools/espd σημειώνεται  ότι  η
αποτύπωση του τυποποιημένου εντύπου του ΕΕΕΣ στις φόρμες της εν λόγω πλατφόρμας διαφοροποιείται, εν
μέρει, ως προς τη δομή σε σχέση με το έντυπο καθεαυτό, όπως αυτό εγκρίθηκε με τον ως άνω Εκτελεστικό
Κανονισμό, ωστόσο, οι οδηγίες που παρέχονται με την παρούσα καταλαμβάνουν και τη συμπλήρωση των
αντίστοιχων πεδίων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σημειώνεται,  περαιτέρω, ότι  η διαφορετική, σε  ορισμένα πεδία, ορολογία που χρησιμοποιείται τόσο στο
τυποποιημένο έντυπο του ΕΕΕΣ όσο και στις αντίστοιχες φόρμες της ως άνω πλατφόρμας1 σε σχέση με την
ορολογία που χρησιμοποιείται στο ΤΕΥΔ, οφείλεται στο γεγονός ότι το επίσημο ελληνικό κείμενο του ως άνω
Εκτελεστικού  Κανονισμού  έχει  υιοθετήσει  τη  διατύπωση  του  κειμένου  των  Οδηγιών  2014/24/ΕΕ  &
2014/25/ΕΕ, ως αυτά είχαν στην αρχική έκδοσή τους, ήτοι πριν την επίσημη διόρθωσή τους2.

Ήδη,  η  Αρχή  έχει  αποστείλει  επίσημο  αίτημα  διόρθωσης  του  ελληνικού  κειμένου  του  Εκτελεστικού
Κανονισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έκδοση του επίσημου διορθωτικού, με το οποίο
θα αντιμετωπιστεί το ως άνω ζήτημα της χρήσης διαφορετικής ορολογίας. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της παρούσας να αποτυπώνεται με
όσο  το  δυνατόν  περισσότερο  κατανοητό  τρόπο,  λαμβανομένων  υπόψη  των  αναγκών  των  αναθετουσών
αρχών  και  των  οικονομικών  φορέων,  τη  διευκόλυνση  του  έργου  τους,  αλλά  και  την  εύρυθμη  και
αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, με στόχο να αποτελεί  ένα
χρηστικό εργαλείο για όλους τους εμπλεκόμενους  φορείς.

Για τις ανάγκες της παρούσας Κατευθυντήριας Οδηγίας και για την αποφυγή επαναλήψεων, όπου εφεξής στο
κείμενο  αυτής  αναφέρεται  ο  όρος  “αναθέτουσες  αρχές”  νοούνται  και  οι  αναθέτοντες  φορείς  και  όπου
αναφέρεται ο όρος “συμβάσεις” νοούνται τόσο οι δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι όσο και οι συμβάσεις
του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016.

1 Πρβλ. ενδεικτικά: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) αντί Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/
παρτίδες  αντί  τμήματα/  όμιλοι  οικονομικών  φορών  αντί  ενώσεις  οικονομικών  φορέων/  δημόσιες  προμήθειες  αντί
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων/ έγγραφα προμήθειας αντί έγγραφα διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κλπ. 
2 Πρβλ. Διορθωτικό Έγγραφο (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 120 έως 204) της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Διορθωτικό Έγγραφο
(ΕΕ L 311 της 17.11.2016, σ. 26 έως 117) της  Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
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Ακολουθούν γενικές επισημάνσεις και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης επιμέρους πεδίων του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1.1  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ)3, εγκρίθηκε με την με αρ. 158/2016 Απόφαση
της  Αρχής  (Β  3698),  αποτελεί  πρότυπο  έγγραφο  σύμβασης  με  δεσμευτική  ισχύ  4,  και  χρησιμοποιείται
υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι του
ν.4412/2016, των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα (εκτιμώμενη) αξία5 είναι κατώτερη από τα όρια των
περιπτώσεων  (α),  (β)  και  (γ)  του  άρθρου  5  του  εν  λόγω  νόμου  και  ανώτερη  των  20.000€6,  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281, να
χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν
λόγω Βιβλίου, των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα (εκτιμώμενη) αξία είναι κατώτερη από τα όρια των
περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 308.

1.2  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  εγκρίθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2016/7(ΕΕ)  της
Επιτροπής  της  5ης  Ιανουαρίου  2016,  στο  Παράρτημα  1  του  οποίου  περιλαμβάνονται  γενικές  Οδηγίες
εφαρμογής, ενώ στο Παράρτημα 2 περιέχεται το τυποποιημένο έντυπο του ΕΕΕΣ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ν. 4412/2016 (άρ. 79 παρ. 1 & 3), το ΕΕΕΣ γίνεται
αποδεκτό  υποχρεωτικά  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  σε  διαδικασίες  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  του
Βιβλίου Ι, των οποίων η συνολική εκτιμώμενη αξία7  είναι ίση ή ανώτερη των ορίων των περιπτώσεων (α), (β)
και (γ) του άρθρου 5, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ως προς τους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016, για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου, των οποίων η συνολική εκτιμώμενη αξία είναι ίση
ή ανώτερη των ορίων των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235, ισχύουν τα ακόλουθα:

 εάν  είναι  αναθέτουσες  αρχές,  τότε,  υποχρεωτικά  χρησιμοποιούν  το  ΕΕΕΣ  για  την  προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 και των τυχόν κριτηρίων επιλογής των άρθρων 75-
82 που έχουν ορίσει στα έγγραφα της σύμβασης8, 

 εάν δεν είναι αναθέτουσες αρχές, ωστόσο, είναι αναθέτοντες φορείς με άλλη ιδιότητα (π.χ. δημόσια
επιχείρηση ή ιδιώτης που απολαμβάνει αποκλειστικό δικαίωμα9 για την άσκηση μίας ή περισσότερων
από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στα άρθρα 228 έως 234) τότε:

3 Διευκρινίζεται ότι το TΕΥΔ/ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνει
πληροφορίες μόνο ως προς τις προϋποθέσεις συμμετοχής: λόγους αποκλεισμού, κριτήρια επιλογής και αντικειμενικούς
κανόνες περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων (μόνο στις κλειστές διαδικασίες,  ανταγωνιστικές διαδικασίες  με
διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας).
4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 στην οποία παραπέμπει η εξουσιοδοτική
διάταξη έκδοσης του, δηλαδή η παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.
5 Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4412/2016
6 Κατόπιν τροποποίησης του άρθρου 93 του ν. 4412/2016 με το άρθρο 22 περ. 86 του ν. 4441/2016 (227/Α), για την
απευθείας ανάθεση  του άρθρου 118, δεν απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το ΤΕΥΔ με την με αρ. 158/2016 (Β 3698) Απόφαση της Αρχής.
7 Βλ. ομοίως υποσημείωση 7
8 Πρβλ. άρθρα 305 και 307 ν. 4412/2016
9 Πρβλ. άρθρο 224 παρ. 1 & 2 ν. 4412/2016.
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 υποχρεωτικά  χρησιμοποιούν  το  ΕΕΕΣ,  όταν  κάνουν  χρήση  λόγων  αποκλεισμού  ή/  και
κριτηρίων επιλογής του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, για την προκαταρκτική απόδειξη αυτών10

 δεν χρησιμοποιούν το ΕΕΕΣ, εφόσον επιλέξουν να μην θέσουν στα έγγραφα της σύμβασης
λόγους αποκλεισμού ή κριτήρια επιλογής του Βιβλίου Ι.

1.3  Γλώσσα σύνταξης του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ

Στο άρθρο 53 του ν. 4412/2016 “Περιεχόμενο εγγράφων σύμβασης” ορίζεται “3. Τα έγγραφα της σύμβασης
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά.
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε
περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.”.

Στο  άρθρο  92  του  ν.  4412/2016  “Περιεχόμενο  προσφορών  και  αιτήσεων  συμμετοχής”,  ορίζεται:  “4.  Οι
προσφορές  και  οι  αιτήσεις  συμμετοχής  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.”

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  δεδομένου  ότι  το  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  αποτελεί  έγγραφο  σύμβασης11 συντάσσεται
υποχρεωτικά από την αναθέτουσα αρχή στην ελληνική γλώσσα.

Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κρίνει σκόπιμη τη σύνταξη του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  και σε έτερη γλώσσα,
πλην της υποχρεωτικής που είναι η ελληνική, οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι θα υποβάλλουν το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
στη γλώσσα αυτή, θα πρέπει να το συνοδεύουν με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα,  σύμφωνα με
τα ως άνω ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2106.

10 Βλ. προηγούμενη υποσημείωση

11 Πρβλ. παρ. 4 του άρθρου 79 το οποίο παραπέμπει στην παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ 

2.1 Υποβολή

Τo ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ συνιστά προκαταρκτική απόδειξη ως προς τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού12 και την
πλήρωση  των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής13,  ανάλογα με  το  αντικείμενο  της  υπό ανάθεσης  σύμβασης,
αντικαθιστώντας την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

Κατά συνέπεια, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, και την παράλληλη
υποβολή των σχετικών πιστοποιητικών/δικαιολογητικών, διότι με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται ο ως άνω
κανόνας της προαπόδειξης,  που εισάγει ο ν.  4412/2016, με την υποβολή του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ και προκαλείται
πρόσθετο διοικητικό βάρος στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 14.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν αυτοβούλως στον φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής» -πέραν του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ- ένα ή περισσότερα από τα σχετικά πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, η εν
λόγω υποβολή δεν αποτελεί  λόγο απόρριψης της προσφοράς και  αποκλεισμού του προσφέροντος,  η δε
αναθέτουσα αρχή δεν ελέγxει τα εν λόγω δικαιολογητικά στην παρούσα φάση15.

2.2 Προσαρμογή ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές

Οι  αναθέτουσες  αρχές  προσαρμόζουν  το  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  στην  εκάστοτε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,
διαμορφώνοντάς το, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους (λόγους αποκλεισμού και κριτήρια επιλογής),
που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να απαλείφουν, τα πεδία, των οποίων το περιεχόμενο
δεν σχετίζεται με τους όρους της συγκεκριμένης διαδικασίας16. 

2.2.1 Πεδία που δεν μπορούν να απαλειφθούν

Οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να απαλείψουν ορισμένα πεδία του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, καθώς η επιλογή αυτών
δεν εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια.

Ειδικότερα, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαλείψουν τα ακόλουθα πεδία:

2.2.1.1 Μέρος ΙΙ. Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα:

Όλα τα πεδία της Ενότητας Α του Μέρους ΙΙ,  στα οποία περιλαμβάνονται  πληροφορίες  σχετικές  με τους
οικονομικούς φορείς δεν δύνανται να απαλειφθούν.

12 Ήτοι  των  υποχρεωτικών  και  όσων  δυνητικών  επιλέγονται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ως  όροι  της  εκάστοτε
διακήρυξης/ πρόσκλησης
13 Ήτοι εκείνων που επιλέγονται από την αναθέτουσα αρχή, ως όροι της εκάστοτε διακήρυξης/ πρόσκλησης
14 Πρβλ. άρθρο 79 ν. 4412/2016, καθώς και την αιτιολογική σκέψη 84 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
15 Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 5 σε συνδυασμό με άρθρο 103 ν. 4412/2016.
16 Επισημαίνεται ότι στη δωρεάν πλατφόρμα της Ε.Ε. η μη επιλογή κάποιου από τα μη υποχρεωτικά πεδία, έχει ως
αποτέλεσμα, να μην εμφανίζεται το συγκεκριμένο πεδίο στην τελικά παραγόμενη ηλεκτρονική φόρμα. Αντίστοιχα στο
ΤΕΥΔ, η αναθέτουσα αρχή κρίνεται σκόπιμο, για την αποφυγή σύγχυσης, ομοίως να απαλείφει τα σχετικά πεδία που δεν
συνδέονται με όρους της συγκεκριμένης διαδικασίας.
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Εξαίρεση αποτελεί το πεδίο που ακολουθεί:

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν επιλέγει  να κάνει  χρήση των διατάξεων του
άρθρου 20 του ν. 4412/2016, ήτοι να περιορίσει το δικαίωμα συμμετοχής σε συγκεκριμένη κατηγορία/-ες
οικονομικών φορέων από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, το πεδίο αυτό
μπορεί και προτείνεται να απαλείφεται.

2.2.1.2. Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού:

Δεν δύνανται να απαλειφθούν:
1) όλα τα πεδία της Ενότητας Α (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες)17

2) όλα τα πεδία της Ενότητας Β (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης)18,

3) το ακόλουθο πεδίο της Ενότητας Γ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα), όσον αφορά ειδικά στην αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού
εργατικού δικαίου19:

17 Πρόκειται για υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού, τους οποίους η αναθέτουσα αρχή υποχρεωτικά περιλαμβάνει στα
έγγραφα της σύμβασης και οφείλει να εξετάσει τη συνδρομή τους (Πρβλ. αρ. 73 παρ. 1 ν. 4412/2016)
18 Πρόκειται, ομοίως ως άνω, για υποχρεωτικό λόγο αποκλεισμού (Πρβλ. αρ. 73 παρ. 2 περ. α & β ν. 4412/2016)
19 Ομοίως ως άνω (Πρβλ. αρ. 73 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με τη διάταξη του αρ. 39 παρ. 1
περ. β.  του ν  4488/2017).  Επισημαίνεται  ότι  στο ΕΕΕΣ υπάρχει  διακριτό πεδίο,  μόνο ως προς τις  υποχρεώσεις  του
εργατικού  δικαίου,  το  οποίο  και  θα  πρέπει  να  επιλέγεται  υποχρεωτικά  από  τις  αναθέτουσες  αρχές.  Ακολουθεί
εκτενέστερη ανάλυση για το εν λόγω πεδίο κατωτέρω. 
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2.2.1.3. Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής:

α. Ως προς τα πεδία της Ενότητας Α “Καταλληλότητα” και την υποχρεωτική συμπερίληψή τους στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,
υπό προϋποθέσεις, ακολουθεί εκτενής ανάλυση στην Ενότητα 3.4 της παρούσας.

β. Το πεδίο με αριθμ.10 της Ενότητας Γ  (Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), το οποίο αναφέρεται στο
ποσοστό της σύμβασης που ο προσφέρων οικονομικός φορέας δύναται να αναθέσει με υπεργολαβία, είναι
υποχρεωτικό και δεν μπορεί να απαλειφθεί, ήτοι:

Η  δυνατότητα  ανάθεσης  ποσοστού  της  σύμβασης  με  υπεργολαβία  εναπόκειται  αποκλειστικά  στη
διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα και κατ’  επέκταση η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να την
απαγορεύσει ούτε και να απαλείψει το εν λόγω πεδίο20

2.2.2.4. To Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις.

Το εν λόγω Μέρος είναι υποχρεωτικό και  δεν μπορεί να απαλειφθεί, καθώς περιλαμβάνει τη δήλωση του
οικονομικού φορέα ως προς την ακρίβεια και την ορθότητα των περιεχομένων στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ στοιχείων, την
υπογραφή  των,  κατά  περίπτωση,  υπόχρεων  προσώπων,  καθώς  και  την,  κατά  περίπτωση,  παροχή
συγκατάθεσης  εκ  μέρους  του  οικονομικού  φορέα  προς  την  αναθέτουσα  αρχή  για  την  άντληση
δικαιολογητικών από βάσεις δεδομένων21

2.3 Συμπλήρωση ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς

Η συμπλήρωση του  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  από τους  οικονομικούς  φορείς  διενεργείται  στο,  ήδη προσαρμοσμένο εκ
μέρους της αναθέτουσας αρχής, ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, το οποίο παρέχεται κατάλληλα διαμορφωμένο από αυτήν . 

Ειδικότερα:

Ως προς το ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς δύνανται:

 είτε  να  επεξεργάζονται  και  να  συμπληρώνουν  το  ήδη  διαμορφωμένο  και  αναρτημένο  (σε
επεξεργάσιμη μορφή) από την αναθέτουσα αρχή, αρχείο

 είτε  να επεξεργάζονται και να διαμορφώνουν οι ίδιοι εξαρχής το ΤΕΥΔ που είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα  της  Αρχής  σε  επεξεργάσιμη  μορφή,  συμπληρώνοντας  τα  απαιτούμενα  για  τη
συγκεκριμένη διαδικασία πεδία.

Ως προς το ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς δύνανται, μέσω της πλατφόρμας της Ε.Ε., να το συμπληρώσουν:

 είτε μέσω της λειτουργικότητας «Εισαγωγή ΕΕΕΠ», μέσω της οποίας τηλεφορτώνουν (upload) το ήδη
διαμορφωμένο από την αναθέτουσα αρχή ΕΕΕΣ και, εν συνεχεία, το συμπληρώνουν 

 είτε μέσω της λειτουργικότητας «Δημιουργία απάντησης», μέσω της οποίας διαμορφώνουν εξ αρχής
το ΕΕΕΣ, επιλέγοντας και συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα για την εκάστοτε διαδικασία πεδία, με
βάση τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.

20 Πρβλ. άρθρα 58 & 131 ν. 4412/2016
21 Πρβλ. και αναλυτικά οριζόμενα για το εν λόγω Μέρος κατωτέρω στην παρούσα.
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2.3.1 Τα πεδία του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ είναι δεκτικά διευκρινίσεων ή/ και συμπληρώσεων 

Επισημαίνεται ότι,  στις περιπτώσεις μη συμπλήρωσης ή/και μη ορθής συμπλήρωσης ενός ή περισσότερων
πεδίων του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ,  εκ μέρους των οικονομικών φορέων,  παρέχεται  η δυνατότητα στις αναθέτουσες
αρχές  να τους καλούν προκειμένου  να παράσχουν σχετικές  διευκρινίσεις  ή  να τα  συμπληρώσουν,  όπως
οποιοδήποτε  άλλο  υποβληθέν,  με  την  προσφορά  τους,  έγγραφο  ή  δικαιολογητικό,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο επεξεργασίας και συμπλήρωσής του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,
τον οποίον έχει επιλέξει ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2.3.1. 

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισμός προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, για
λόγους ασάφειας των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς, και, κατά συνέπεια, και του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ
ως τέτοιου,  οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να ζητούν διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς,
κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δεν
παράσχουν τις  απαιτούμενες διευκρινίσεις ή οι  εν λόγω διευκρινίσεις κριθούν μη ικανοποιητικές από τις
αναθέτουσες  αρχές,  απορρίπτεται  η  προσφορά  ή  η  αίτηση  συμμετοχής  τους  και  οι  οικονομικοί  φορείς
αποκλείονται από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις έλλειψης υπογραφής/ών στο ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ δεν είναι δυνατή η προσφυγή στην,
κατά  τα  ανωτέρω,  δυνατότητα  συμπλήρωσης,  καθώς  η  έλλειψη  υπογραφής  στο  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ  ή  μη
νόμιμη/έγκυρη υπογραφή του ισοδυναμεί  με μη νόμιμη/έγκυρη υποβολή του, η  δε ως άνω δυνατότητα
παροχής διευκρινίσεων ή/ και συμπλήρωσης αφορά μόνο σε ήδη υποβληθέντα έγγραφα/ δικαιολογητικά22.

2.3.3  Το  ΤΕΥΔ/  ΕΕΕΣ  συναρτάται  αποκλειστικά  με  τους  όρους  που  περιλαμβάνονται  στα  έγγραφα  της
σύμβασης (διακήρυξη, αίτηση συμμετοχής κλπ) της εκάστοτε διαδικασίας.  Ως εκ τούτου, οι  αναθέτουσες
αρχές  δεν  δύνανται  να  αποκλείουν οικονομικούς  φορείς  λόγω  μη  συμπλήρωσης  ή  εσφαλμένης
συμπλήρωσης από  τους  τελευταίους  πεδίων  του  ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,  τα  οποία  αφορούν  σε  στοιχεία  που  δεν
συνδέονται με όρους της διακήρυξης/ αίτησης συμμετοχής, ακόμη και αν τα εν λόγω πεδία, εκ παραδρομής,
έχουν παραμείνει στο διαμορφωθέν από τις αναθέτουσες αρχές ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.

Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς αντίστοιχα, κατά τη διαμόρφωση και
συμπλήρωση του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ,  περιλαμβάνουν ή/ και συμπληρώνουν πεδία, τα οποία δεν αντιστοιχούν στους
όρους των εγγράφων της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή οι αναθέτουσες αρχές δεν λαμβάνουν υπόψη της
τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα εν λόγω πεδία.

2.3.4 Δεν υφίσταται δυνατότητα προσθήκης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής ή των οικονομικών φορέων
νέων  πεδίων ή  τροποποίησης  των  υφιστάμενων,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  Μέρους  VI “Τελικές
Δηλώσεις”, καθώς το ΤΕΥΔ και το ΕΕΕΣ αποτελούν τυποποιημένα/ πρότυπα έγγραφα σύμβασης με δεσμευτική
ισχύ.

22 Πρβλ. άρθρο 102 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο ν. 4412/2016.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΔΙΩΝ ΤΟΥ

ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

3.1 Μέρος I23 : Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 
ανάθεσης

Ο «κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ», που περιλαμβάνεται στο ως άνω πεδίο του
ΤΕΥΔ, ταυτίζεται με τον κωδικό του φορέα στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Για τους φορείς που δεν διαθέτουν
κωδικό  στο  Πρόγραμμα  Διαύγεια,  στο  εν  λόγω  πεδίο  συμπληρώνεται  ο  ειδικός  κωδικός  που  τους  έχει
χορηγηθεί για τις καταχωρήσεις στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στο  ως  άνω  πεδίο  του  ΤΕΥΔ,  στο  σημείο  που  αναγράφεται  «Κωδικός  στο  ΚΗΜΔΗΣ»,  συμπληρώνεται ο
αριθμός ανάρτησης της οικείας διακήρυξης ή πρόσκλησης (ΑΔΑΜ) στο ΚΗΜΔΗΣ.

3.2 Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

23 Συμπληρώνεται ΜΟΝΟ από τις αναθέτουσες αρχές
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Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα:

Στην Ενότητα Α στο πεδίο «Αρμόδιος ή αρμόδιοι», συμπληρώνεται το όνομα ή τα ονόματα των αρμοδίων εκ
μέρους  του  οικονομικού  φορέα  για  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  για  τους  σκοπούς  της
συγκεκριμένης διαδικασίας, για την οποία υποβάλλεται το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. Το/α όνομα/τα αυτό/ά δεν ταυτίζονται
κατ’ ανάγκη με τους νόμιμους εκπροσώπους στην Ενότητα Β του Μέρους ΙΙ, ούτε με τον υπογράφοντα το
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ στο Μέρος VI “Τελικές Δηλώσεις”. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το ανωτέρω αποτελεί το μόνο πεδίο του Μέρους ΙΙ το οποίο μπορεί να διαγράψει η αναθέτουσα αρχή, καθώς
αφορά  “σε  περίπτωση  προμήθειας  κατ’  αποκλειστικότητα,  του  άρθρου  20”,  ήτοι  επιλέγεται  από  την
αναθέτουσα  αρχή  και  συμπληρώνεται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  μόνο  σε  περιπτώσεις  που  η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4412/2016 και να περιορίσει
το δικαίωμα συμμετοχής στους οριζόμενος στο εν λόγω άρθρο οικονομικούς φορείς.

Σε περίπτωση,  ωστόσο,  που δεν  πρόκειται  για  διαδικασία  του άρθρου 20,  η  τυχόν  μη απαλοιφή του
ανωτέρω  πεδίου  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  δεν  επηρεάζει  το  κύρος  αυτής,  ανεξάρτητα  από  τη
συμπλήρωσή του ή μη από τον οικονομικό φορέα.

Επισημαίνεται ότι όλα τα υπόλοιπα πεδία του Μέρους ΙΙ. Α. «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα»
δεν μπορούν να απαλειφθούν, καθώς η συμπλήρωση αυτών εναπόκειται αποκλειστικά στον οικονομικό
φορέα, ο οποίος δηλώνει τις περιλαμβανόμενες σε αυτά πληροφορίες.
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Στο ως άνω πεδίο, ως προς τις συμβάσεις έργων, οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν
ενημερότητα πτυχίου, συμπληρώνουν την ένδειξη «ΝΑΙ», καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5
του άρθρου 20 του ν. 3669/2008, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν24, η βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, σε
συνδυασμό με την ενημερότητα πτυχίου,  συνιστά τον μοναδικό,  επί  της  παρούσης,  εθνικό 25 “επίσημο
κατάλογο  ”26 που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8327 του ν. 4412/2016.

Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών
και  παροχής τεχνικών και  λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών,  δεν υφίσταται  επί  του παρόντος
εθνικός επίσημος κατάλογος του άρθρου 83 του ν. 4412/2016.

Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου,
και, κατά συνέπεια, δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς στο εν λόγω πεδίο.

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι το πεδίο του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, που αφορά στην εγγραφή οικονομικών
φορέων σε επίσημους καταλόγους, δεν μπορεί να απαλειφθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε κανένα είδος
σύμβασης  (προμηθειών,  υπηρεσιών,  έργων,  μελετών  κλπ),  καθώς  δεν  μπορεί  να  αποκλειστεί  το
ενδεχόμενο  συμμετοχής  στη  διαδικασία  αλλοδαπού  οικονομικού  φορέα,  εγγεγραμμένου  σε  επίσημο
κατάλογο της χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής ημεδαπού
οικονομικού φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την εγγραφή στον οποίο δύναται να επικαλεστεί
συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.

Κατά συνέπεια,  μόνο εφόσον ο οικονομικός φορέας  είναι  εγγεγραμμένος  κατά τα ανωτέρω,  σε επίσημο
κατάλογο,  συμπληρώνει,  πέρα από την  ένδειξη  «ΝΑΙ» τα  στοιχεία α έως ε  που παρέχονται  στο  αμέσως
ακόλουθο πεδίο28, ήτοι:

24  Πρβλ. περ. 31 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4441/2016 και ισχύει
25 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 83 του ν. 4412/2016, η εν λόγω εγγραφή δεν επιβάλλεται στους
οικονομικούς φορείς άλλων κρατών μελών προκειμένου να συμμετάσχουν σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές
αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη και
αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.
26 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ βάση της περ. 31
της παρ. 1 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι “5. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων
χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μ.Ε.ΕΠ. "ενημερότητα πτυχίου", η οποία, σε συνδυασμό
με  τη  βεβαίωση  εγγραφής  που  εκδίδεται  από  την  υπηρεσία  τήρησης  του  Μ.Ε.ΕΠ.,  συνιστά  "επίσημο  κατάλογο
αναγνωρισμένων εργοληπτών" ....και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν τα
επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς....”
27 Πρβλ. και αντίστοιχο άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
28  Άλλως συμπληρώνει την ένδειξη «ΟΧΙ» και δεν συμπληρώνει τις ερωτήσεις που ακολουθούν στα στοιχεία α έως ε.
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Ειδικότερες διευκρινήσεις:

 Στην ερώτηση υπό στοιχείο (α) αναγράφεται η ονομασία του επίσημου καταλόγου ή του πιστοποιητικού
εγγραφής, καθώς και ο οικείος αριθμός εγγραφής ή πιστοποίησης του οικονομικού φορέα.

 Η ερώτηση υπό στοιχείο (β) συμπληρώνεται μόνο αν το πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά σε εθνική
βάση δεδομένων29 και η αναθέτουσα αρχή δύναται να το αντλήσει από την εν λόγω βάση δεδομένων.

 Στην ερώτηση υπό στοιχείο (γ) συμπληρώνονται τα δικαιολογητικά, στα οποία βασίζεται η εγγραφή στον
κατάλογο, καθώς και η κατάταξη σε αυτόν (εφόσον προβλέπεται κατάταξη όπως π.χ. στο Μ.Ε.Ε.Π.). Ειδικά οι
ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις στην εν λόγω ερώτηση συμπληρώνουν τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή τους στην αντίστοιχη τάξη στο Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση 30

που  καθορίζει  τα  απαιτούμενα,  ανά  τάξη,  δικαιολογητικά  εγγραφής  στο  Μ.Ε.Ε.Π.  και  χορήγησης
ενημερότητας πτυχίου.

 Στην  ερώτηση  υπό  στοιχείο  (δ),  οι  οικονομικοί  φορείς,  απαντούν  «ΝΑΙ»,  μόνο  εάν  το  πιστοποιητικό
εγγραφής τους στον επίσημο κατάλογο καλύπτει όλα τα κριτήρια επιλογής του Μέρους  IV, τα οποία έχουν
επιλεγεί  από την αναθέτουσα αρχή ως προς τη συγκεκριμένη διαδικασία, για την οποία υποβάλλεται το
ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ. 

 Η ένδειξη “Εάν όχι”  που ακολουθεί αφορά στην ερώτηση υπό στοιχείο (δ) του παρόντος πεδίου και όχι
στην ερώτηση περί εγγραφής ή μη σε επίσημο κατάλογο. Ειδικά για το εν λόγω στοιχείο, εφόσον ο επίσημος
κατάλογος  δεν  καλύπτει  όλα  τα  κριτήρια  επιλογής,  όπως αυτά αναφέρονται  στα  έγγραφα της  εκάστοτε
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τότε συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα επιπλέον και εκείνα τα
πεδία των Ενοτήτων Α έως Δ του Μέρους IV, τα οποία, αφορούν σε κριτήρια επιλογής, τα οποία απαιτούνται
από την αναθέτουσα αρχή στη συγκεκριμένη διαδικασία και δεν καλύπτονται από το πιστοποιητικό εγγραφής
στον επίσημο κατάλογο.

29  Πρβλ. ως προς την έννοια και τα χαρακτηριστικά των «εθνικών βάσεων δεδομένων» τα αναλυτικά αναφερόμενα στο
Κεφάλαιο 4/ Ενότητα 4.1 της παρούσας «Τελικές Δηλώσεις»
30  Πρβλ.  Υ.A.  Αριθ.  Δ15/οικ/24298/28.07.2005  (Β΄  1105),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  όμοια  απόφαση  με  αριθμ.
Δ15/οικ/15658 (ΦΕΚ Β΄ 2300/16.09.2013) 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Συμπληρώνεται  το  όνομα  και  η  διεύθυνση  του  προσώπου  ή  των  προσώπων  που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα  να εκπροσωπούν τον  οικονομικό  φορέα  για  τους  σκοπούς  της  συγκεκριμένης
διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλεται το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, ήτοι συμπληρώνεται το/α όνομα/ατα του/ων
φυσικού/ών προσώπου/ων το/α οποίο/α είναι αρμόδιο/α να εκπροσωπεί/ούν τον οικονομικό φορέα είτε με
βάση  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  του  οικονομικού  φορέα  (π.χ  καταστατικό/ΦΕΚ),  είτε  με  βάση  ειδική
εξουσιοδότηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, η οποία καλύπτει τη συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο
της οποίας υποβάλλεται το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ.

Το/α πρόσωπο, το όνομα του/ων οποίου/ων θα συμπληρωθεί/ούν στην εν λόγω ενότητα δεν ταυτίζονται
κατ' ανάγκη με τα πρόσωπα που υποχρεούνται να υπογράψουν το Μέρος  VI του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, και η μη
ταύτιση των εν λόγω προσώπων δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο αποκλεισμού του οικονομικού
φορέα.
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