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Αίτηση πληροφοριών για δημόσιες συμβάσεις
Στοιχεία για τον οικονομικό φορέα και τον διαγωνισμό 

Στοιχεία για τον οικονομικό φορέα 

Είδος του οικονομικού φορέα 
Φυσικό πρόσωπο 
Νομικό πρόσωπο 
Ονομασία του οικονομικού φορέα 
Όνομα του οικονομικού φορέα 
Επώνυμο του οικονομικού φορέα 
Χώρα εγκατάστασης 
Διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
Χώρα 
Περιφέρεια/νομός/περιοχή 
Αυτόνομη κοινότητα 
Επαρχία 
Ομόσπονδο κρατίδιο 
Πόλη 
Ταχυδρομικός κώδικας 
Οδός και αριθμός 
Αριθμός ταυτοποίησης ΕΕ 
Υπάρχει 
Δεν υπάρχει 
Αριθμός ταυτοποίησης  
Οποιοσδήποτε εθνικός αριθμός ταυτοποίησης 
Υπάρχει 
Δεν υπάρχει 
Είδος του αριθμού ταυτοποίησης  
Αριθμός ταυτοποίησης 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό 

Επιβεβαίωση 
Επιβεβαιώνουμε ότι η αίτηση αποστέλλεται στο πλαίσιο διαδικασίας διαγωνισμού. 
Αριθμός αναφοράς TED του διαγωνισμού  
Υπάρχει 
Δεν υπάρχει 
Αριθμός TED 
Εθνικός αριθμός αναφοράς του διαγωνισμού 
Υπάρχει 
Δεν υπάρχει 
Αριθμός αναφοράς 
Σύνδεσμος στον διαγωνισμό που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο 
Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό 
Σκοπός της αίτησης 
Έλεγχος της συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές (εθνικά πρότυπα, σήματα, αξιολογήσεις της συμμόρφωσης) 
Έλεγχος των λόγων αποκλεισμού 
Έλεγχος των κριτηρίων επιλογής 
Έλεγχος πληροφοριών που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο  Σύμβασης
Έλεγχος προτύπων διασφάλισης ποιότητας και προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Έλεγχος του επίσημου καταλόγου οικονομικών φορέων και οργανισμών πιστοποίησης 
Έλεγχος ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών 
Ποσό του διαγωνισμού 
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I. Ερωτήσεις σχετικά με τα εθνικά πρότυπα/τα σήματα/τις εκθέσεις δοκιμών 

I.A Ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση εθνικών προτύπων 
Επιβεβαιώνετε τη γνησιότητα του συνημμένου εθνικού προτύπου;.  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να 

επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (08)  (01) 
Ναι, επιβεβαιώνω ότι το συνημμένο εθνικό πρότυπο είναι γνήσιο. 
Το συνημμένο εθνικό πρότυπο δεν είναι γνήσιο. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εθνικού προτύπου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον 

εφόσον στο κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου εθνικού προτύπου. (01.1) 

Με το ακόλουθο εθνικό πρότυπο μεταφέρεται ένα από τα παρακάτω; ευρωπαϊκό πρότυπο, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοινή 

τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο, τεχνικό σύστημα αναφοράς που έχει συστήσει ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης; Το 

εθνικό πρότυπο πρέπει να διευκρινίζεται στο πεδίο "Σχόλια για την ερώτηση"! (02)
Ναι. 
Όχι. 
Διευκρινίστε τι ακριβώς μεταφέρεται (02.1) 
ευρωπαϊκό πρότυπο 
ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση 
κοινή τεχνική προδιαγραφή 
διεθνές πρότυπο 
τεχνικό σύστημα αναφοράς που έχει συστήσει ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης 
Δώστε την αναφορά του (02.2) 

I.B Ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση εθνικών σημάτων ή αξιολογήσεων της συμμόρφωσης 

Επιβεβαιώνετε τη γνησιότητα του συνημμένου εθνικού σήματος/της συνημμένης αξιολόγησης της συμμόρφωσης; Αν επιλεγεί 

αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (03) 

Ναι, επιβεβαιώνω ότι το συνημμένο εθνικό σήμα/η συνημμένη αξιολόγηση της συμμόρφωσης είναι γνήσια. 
Το συνημμένο εθνικό σήμα/η συνημμένη αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν είναι γνήσια. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο 

κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (03.1)
Το εθνικό σήμα έχει εκδοθεί από την αρμόδιο δημόσιο/ιδιωτικό οργανισμό; Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να 

επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (03a) 
Ναι.
Όχι. 
Αν ναι, διευκρινίστε το είδος του εκδίδοντος οργανισμού. (03a.1)
Αρμόδιος δημόσιος οργανισμός
Αρμόδιος ιδιωτικός οργανισμός
Όνομα του εκδίδοντος οργανισμού. (03a.2) 
Διεύθυνση του εκδίδοντος οργανισμού. (03a.3) 
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας της εκδίδοντος οργανισμού: ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, όνομα 

αρμοδίου επικοινωνίας. (03a.4) 
Αν όχι, διευκρινίστε τη νομική φύση/την αξία του συνημμένου εγγράφου και από ποιόν έχει εκδοθεί. (03a.5) 

Δηλώστε πόσος χρόνος απαιτείται κατά μέσον όρο για την απόκτηση του σήματος.  (Αριθμός ημερών/εβδομάδων/μηνών) (03a.6) 
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Το πιστοποιητικό ή η έκθεση δοκιμών έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο δημόσιο/ιδιωτικό οργανισμό αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης ή από άλλον ισοδύναμο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης; Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας 

πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (04) 
Ναι. 
Όχι. 
Αν ναι, διευκρινίστε το είδος του εκδίδοντος οργανισμού. (04.1) 
Αρμόδιος εθνικός οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
Ισοδύναμος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
Όνομα του εκδίδοντος οργανισμού. (04.2) 
Διεύθυνση του εκδίδοντος οργανισμού. (04.3) 
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας του εκδίδοντος οργανισμού: ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, όνομα 

αρμοδίου επικοινωνίας. (04.4) 
Αν όχι, διευκρινίστε τη νομική αξία του συνημμένου εγγράφου και από ποιόν έχει εκδοθεί. (04.5) 
Δηλώστε πόσος χρόνος απαιτείται κατά μέσον όρο για την απόκτηση του πιστοποιητικού ή της έκθεσης δοκιμών. (Αριθμός 

ημερών/εβδομάδων/μηνών) (04.6) 
II. Ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο των λόγων αποκλεισμού 

II.A Ερωτήσεις σχετικά με την απουσία τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης 

Επιβεβαιώνετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου σχετικά με την απουσία τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης; Αν 

επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (05) 

Ναι, επιβεβαιώνω ότι το συνημμένο έγγραφο είναι γνήσιο. 
Το συνημμένο έγγραφο δεν είναι γνήσιο. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο 

κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (05.1)
Είναι οι πληροφορίες που βεβαιώνει το συνημμένο έγγραφο σωστές;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να 

επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (06) 
Ναι. 
Όχι. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο 

κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές. (06.1) 
Εξηγήστε από ποια άποψη δεν είναι σωστές οι πληροφορίες. (06.2) 
Είναι το συνημμένο έγγραφο απόσπασμα σχετικού μητρώου; (π.χ. δικαστικά μητρώα κ.λπ.)  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο 

αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (07) 
Ναι. 
Όχι. 
Από ποιο μητρώο προέρχεται το απόσπασμα; (07.1) 
Το μητρώο/το έγγραφο/τα δεδομένα είναι πλήρες/πλήρη;   (07.2) 
Ναι. 
Όχι. 
Εξηγήστε από ποια άποψη δεν είναι πλήρες/πλήρη το μητρώο/το έγγραφο/τα δεδομένα. (07.2.1) 
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Πρόκειται για ισοδύναμο έγγραφο που επιβεβαιώνει την απουσία τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης, το οποίο εκδόθηκε από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους σας; (07.3) 
Ναι. 
Όχι. 
Μπορείτε να προσκομίσετε αντίγραφο του εγγράφου που επιβεβαιώνει την απουσία τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης; 

(07.3.1) 
Ναι. Επισυνάπτεται αντίγραφο του εγγράφου. 
Όχι. 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να προσκομίσετε αντίγραφο του εγγράφου που επιβεβαιώνει την απουσία τελεσίδικης 

καταδικαστικής απόφασης. (07.3.1.1) 
Το συνημμένο έγγραφο επιβεβαιώνει ότι ο οικονομικός φορέας ή οι εκπρόσωποί του δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη 

απόφαση για κάποιον από τους λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 57 (1) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ;  Αν επιλεγεί αυτή η 

ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (08) 
Ναι. 
Όχι. 
Δεν μπορούν να δοθούν πληροφορίες. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή 

στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να δώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται. (08.1) 
Ο οικονομικός φορέας ή το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιον από τους λόγους 

που απαριθμούνται στο άρθρο 57 (1) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ;  (08a) 
Ναι. 
Όχι. 
Δεν μπορούν να δοθούν πληροφορίες. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή 

στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να δώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται. (08a.1) 
Αν ναι, διευκρινίστε για ποιο λόγο έχει καταδικαστεί ο οικονομικός φορέας. (08a.2) 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Διαφθορά 
Απάτη 
Τρομοκρατικά εγκλήματα 
Εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
Χρηματοδότηση τρομοκρατίας
Παιδική εργασία 
Άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Όνομα του ατόμου/της οντότητας που έχει καταδικαστεί. (08a.3) 
Δώστε τα στοιχεία επικοινωνίας και τυχόν διαθέσιμα στοιχεία αναγνώρισης του προσώπου/της οντότητας που έχει καταδικαστεί. 

(08a.4) 
Διευκρινίστε την ημερομηνία καταδίκης. (08a.5) 
Δώστε περισσότερες λεπτομέρειες για την απόφαση ή τη δικαστική απόφαση. Π.χ. όνομα εκδίδουσας/ εκδίδοντος 

αρχής/οργανισμού, αριθμός αναφοράς. (08a.6) 
Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης; (08a.7)
Ναι. Ο αποκλεισμός προκύπτει από εθνική νομοθετική/κανονιστική/διοικητική διάταξη. Λεπτομερή στοιχεία και η σχετική 

αναφορά παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. 
Δεν γνωρίζω. (Λεπτομέρειες για την απάντηση πρέπει να δοθούν στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω!) 
Ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλεισμού: (08a.7.1) 
Μη συγκεκριμένη. 
Συγκεκριμένη. 
Διευκρινίστε την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλεισμού. (08a.7.1.1) 
Διευκρινίστε γιατί ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από διαδικασία σύναψης σύμβασης (08a.7.2)
Επειδή λήφθηκαν αποδεκτά διορθωτικά μέτρα. 
Επειδή η περίοδος αποκλεισμού έχει λήξει. 
Για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, όπως περιγράφεται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Για άλλους λόγους, όπως περιγράφεται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
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II.B Ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Επιβεβαιώνετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου το οποίο επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση προς υποχρεώσεις που 

σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να 

επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (09) 
Ναι, επιβεβαιώνω ότι το συνημμένο έγγραφο είναι γνήσιο. 
Το συνημμένο έγγραφο δεν είναι γνήσιο. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο 

κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου σχετικά με την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (09.1) 
Το συνημμένο έγγραφο είναι πιστοποιητικό που έχει εκδώσει αρμόδια αρχή του κράτους μέλους σας;  Αν επιλεγεί αυτή η 

ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (10) 
Ναι. 
Όχι. 
Δώστε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το συνημμένο έγγραφο (10.1) 

Το συνημμένο έγγραφο επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που σχετίζονται με την καταβολή φόρων;  Αν επιλεγεί αυτή 

η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (11) 

Ναι. 
Όχι. 
Ο οικονομικός φορέας έχει καταβάλει τους φόρους του; (12) 
Ναι, απ΄ό,τι γνωρίζουμε ο οικονομικός φορέας έχει καταβάλει τους φόρους του. 
Όχι, ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του για καταβολή των φόρων. 
Δεν διαθέτουμε σχετικά στοιχεία. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην 

οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (12.1) 
Διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (12.2) 
Μπορείτε να διευκρινίσετε το ποσό που οφείλει ο οικονομικός φορέας; (12.2.1) 
Ναι. 
Όχι. 
Διευκρινίστε το οφειλόμενο ποσό και/ή την αναλογία του προς το αρχικά οφειλόμενο ποσό. (12.2.1.1) 
Η αθέτηση έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ; (12.2.2) 
Ναι. 
Όχι. 
Διευκρινίστε την ημερομηνία της απόφασης. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη, σημειώστε στο πεδίο  "Σχόλια για την απάντηση" 

παρακάτω. (12.2.2.1) 
Δώστε περισσότερα στοιχεία για την απόφαση. Π.χ. αριθμό αναφοράς, όνομα της υπηρεσίας που έλαβε την απόφαση. Αν δεν 

υπάρχει διαθέσιμη, σημειώστε στο πεδίο  "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. (12.2.2.2) 
Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης; (12.2.2.3)
Ναι. Ο αποκλεισμός προκύπτει από εθνική νομοθετική/κανονιστική/διοικητική διάταξη. Λεπτομερή στοιχεία και η σχετική 

αναφορά παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω.
Όχι. 
Δεν γνωρίζω, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλεισμού: (12.2.2.3.1) 
Συγκεκριμένη. 
Μη συγκεκριμένη. 
Διευκρινίστε την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλεισμού. (12.2.2.3.1.1) 
Διευκρινίστε γιατί ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης. Π.χ. χαμηλό 

οφειλόμενο ποσό. (12.2.2.3.2)
Το συνημμένο έγγραφο επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση προς υποχρεώσεις που σχετίζονται με την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της 

ως σχεδίου. (13) 
Ναι. 
Όχι. 
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Έχει ο οικονομικός φορέας καταβάλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης; (14) 
Ναι, απ΄ό,τι γνωρίζουμε ο οικονομικός φορέας έχει καταβάλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
Όχι, ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει την υποχρέωσή του για καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Δεν διαθέτουμε σχετικά στοιχεία. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην 

οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (14.1) 
Διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (14.2) 
Μπορείτε να διευκρινίσετε το ποσό που οφείλει ο οικονομικός φορέας; (14.2.1) 
Ναι. 
Όχι. 
Διευκρινίστε το οφειλόμενο ποσό και/ή την αναλογία του προς το αρχικά οφειλόμενο ποσό. (14.2.1.1) 
Η αθέτηση έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ;   (14.2.2) 
Ναι. 
Όχι. 
Διευκρινίστε την ημερομηνία της απόφασης. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη, σημειώστε στο πεδίο  "Σχόλια για την απάντηση" 

παρακάτω. (14.2.2.1) 
Δώστε περισσότερα στοιχεία για την απόφαση. Π.χ. αριθμό αναφοράς, όνομα της υπηρεσίας που έλαβε την απόφαση. Αν δεν 

υπάρχει διαθέσιμη, σημειώστε στο πεδίο  "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. (14.2.2.2) 
Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης; (14.2.2.3)
Ναι. Ο αποκλεισμός προκύπτει από εθνική νομοθετική/κανονιστική/διοικητική διάταξη. Λεπτομερή στοιχεία και η σχετική 

αναφορά παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. 
Δεν γνωρίζω, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλεισμού: (14.2.2.3.1) 
Συγκεκριμένη. 
Μη συγκεκριμένη. 
Διευκρινίστε την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλεισμού. (14.2.2.3.1.1) 
Διευκρινίστε γιατί ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης. Π.χ. χαμηλό 

οφειλόμενο ποσό. (14.2.2.3.2)
II.C Ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς υποχρεώσεις στο πλαίσιο της "οριζόντιας κοινωνικής 

ρήτρας" (Άρθρο 18(2) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 
Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, έχει ο οικονομικός φορέας αθετήσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας κατά την τελευταία τριετία ή πριν από τη λήξη της καθορισθείσας περιόδου; Περιβαλλοντική νομοθεσία όπως 

ορίζεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, την εθνική νομοθεσία, τις συλλογικές συμφωνίες ή τις διεθνείς διατάξεις που περιέχονται στο 

Παράρτημα X της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. (15) 
Ναι, ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του. 
Όχι, απ΄ό,τι γνωρίζουμε ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του.  
Η αθέτηση έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ; (15.1) 
Ναι. 
Όχι. 
Διευκρινίστε την ημερομηνία της απόφασης. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη, σημειώστε στο πεδίο  "Σχόλια για την απάντηση" 

παρακάτω. (15.1.1) 
Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης; (15.1.3)
Ναι. Ο αποκλεισμός προκύπτει από εθνική νομοθετική/κανονιστική/διοικητική διάταξη. Λεπτομερή στοιχεία και η σχετική 

αναφορά παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. 
Δεν γνωρίζω, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλεισμού: (15.1.3.1) 
Συγκεκριμένη. 
Μη συγκεκριμένη. 
Διευκρινίστε την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλεισμού. (15.1.3.1.1) 
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Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, έχει ο οικονομικός φορέας αθετήσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα της κοινωνικής και 

εργατικής νομοθεσίας κατά την τελευταία τριετία ή πριν από τη λήξη της καθορισθείσας περιόδου; Κοινωνική και εργατική 

νομοθεσία όπως ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ, η εθνική νομοθεσία, οι συλλογικές συμφωνίες ή οι διεθνείς διατάξεις που περιέχονται 

στο Παράρτημα X της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. (16)
Ναι, ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του. 
Όχι, απ΄ό,τι γνωρίζουμε ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του. 
Η αθέτηση έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ; (16.1) 
Ναι. 
Όχι. 
Διευκρινίστε την ημερομηνία της απόφασης. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη, σημειώστε στο πεδίο  "Σχόλια για την απάντηση" 

παρακάτω. (16.1.1) 
Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης; (16.1.3)
Ναι. Ο αποκλεισμός προκύπτει από εθνική νομοθετική/κανονιστική/διοικητική διάταξη. Λεπτομερή στοιχεία και η σχετική 

αναφορά παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. 
Δεν γνωρίζω, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλεισμού: (16.1.3.1) 
Συγκεκριμένη. 
Μη συγκεκριμένη. 
Διευκρινίστε την ημερομηνία λήξης της περιόδου αποκλεισμού. (16.1.3.1.1) 

II.D Ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας των προσφερόντων 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου σχετικά με την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος.  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση 

έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (17) 
Ναι, επιβεβαιώνω ότι το συνημμένο έγγραφο είναι γνήσιο. 
Το συνημμένο έγγραφο δεν είναι γνήσιο. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο 

κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου σχετικά με την οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος. (17.1) 
το συνημμένο έγγραφο επιβεβαιώνει ότι ο οικονομικός φορέας   Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να 

επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (18) 
δεν τελεί υπό πτώχευση
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγείανσης ή σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
δεν έχει αναστείλει τις  επιχειρηματικές του δραστηριότητες
δεν βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές
Ναι, το συνημμένο έγγραφο επιβεβαιώνει ότι ο οικονομικός φορέας δεν υπόκειται σε καμία από τις παραπάνω διαδικασίες. 

Όχι, το συνημμένο έγγραφο δεν επιβεβαιώνει ότι ο οικονομικός φορέας δεν υπόκειται σε κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες. 

Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την πληροφορία αυτή. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο κράτος μέλος 

δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (18.1) 
Διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (18.2) 
Ο οικονομικός φορέας υπόκειται σε κάποια από τις παραπάνω διαδικασίες; (18.3) 
Ναι. 
Όχι. 
Ο οικονομικός φορέας ... (18.3.1) 
τελεί υπό πτώχευση.
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγείανσης ή σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης .
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο. 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού.
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και

Μπορείτε να προσκομίσετε έγγραφο που αντανακλά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντος; (18.4) 

Ναι. Επισυνάπτεται αντίγραφο του εγγράφου. 
Όχι. 
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II.E Ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση άλλων υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού 

Απ΄ ό,τι γνωρίζετε, έχει ο οικονομικός φορέας αποκλειστεί από προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης/παραχώρησης;(19)

Ναι. 
Όχι. 
Επιλέξτε για ποιον λόγο. (19.1) 
Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  
Συμφωνία με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Σύγκρουση συμφερόντων  
Προηγούμενη εμπλοκή στην ίδια διαδικασία σύναψης σύμβασης
Σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης/σύμβασης παραχώρησης  
Σοβαρή παραποίηση κατά την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών 
Επηρεασμός με αθέμιτο τρόπο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
Άλλο - Βλέπε λεπτομέρειες στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω 
Προσκομίστε έγγραφο/πιστοποιητικό που αντιστοιχεί στον αποκλεισμό. (19.2) 
Το αιτούμενο έγγραφο/πιστοποιητικό επισυνάπτεται. 

Δεν μπορούμε να παρέχουμε τέτοιο έγγραφο, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 

Κατά τη γνώμη σας, ο οικονομικός φορέας είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο καθιστά 

αμφισβητήσιμη την ακεραιότητά του; (20) 
Ναι. Λεπτομερέστερα στοιχεία για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. 
Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διαδικασία/ες σύναψης σύμβασης; (20.1)
Ναι. 
Όχι. 
Προσκομίστε αντίστοιχο έγγραφο/πιστοποιητικό. (20.1.1) 
Το αιτούμενο έγγραφο/πιστοποιητικό επισυνάπτεται. 

Δεν μπορούμε να παρέχουμε τέτοιο έγγραφο, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 

Απ΄ ό,τι γνωρίζετε, ο οικονομικός φορέας έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού;  (21) 
Ναι. Λεπτομερέστερα στοιχεία για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. 
Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διαδικασία/ες σύναψης σύμβασης; (21.1)
Ναι. 
Όχι. 
Προσκομίστε αντίστοιχο έγγραφο/πιστοποιητικό. (21.1.1) 
Το αιτούμενο έγγραφο/πιστοποιητικό επισυνάπτεται. 

Δεν μπορούμε να παρέχουμε τέτοιο έγγραφο, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 

Κατά τη γνώμη σας, έχει ο οικονομικός φορέας αποκλειστεί από προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης λόγω σύγκρουσης 

συμφερόντων;  (22)
Ναι. 
Όχι. 
Προσκομίστε αντίστοιχο έγγραφο/πιστοποιητικό. (22.1) 
Το αιτούμενο έγγραφο/πιστοποιητικό επισυνάπτεται. 

Δεν μπορούμε να παρέχουμε τέτοιο έγγραφο, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
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Απ΄ ό,τι γνωρίζετε, ο οικονομικός φορέας έχει παρουσιάσει σοβαρές ή επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης/προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα/προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης; (23)
Ναι. Λεπτομερέστερα στοιχεία για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. 
Κατά συνέπεια, ο οικονομικός φορέας έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διαδικασία/ες σύναψης σύμβασης; (23.1)
Ναι. 
Όχι. 
Προσκομίστε αντίστοιχο έγγραφο/πιστοποιητικό. (23.1.1) 
Το αιτούμενο έγγραφο/πιστοποιητικό επισυνάπτεται. 

Δεν μπορούμε να παρέχουμε τέτοιο έγγραφο, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 

II.F Ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση μέτρων αυτοκάθαρσης που εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας για να αποδείξει την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη λόγων δυνητικού αποκλεισμού
Επιβεβαιώνετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου σχετικά με μέτρα αυτοκάθαρσης που εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας;  

Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. 

(24) 
Ναι, επιβεβαιώνω ότι το συνημμένο έγγραφο είναι γνήσιο. 
Το συνημμένο έγγραφο δεν είναι γνήσιο. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο 

κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου σχετικά με τα μέτρα αυτοκάθαρσης. 

(24.1) 
III. Ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής 

III.A Ερωτήσεις σχετικά με την επάρκεια του οικονομικού φορέα όσον αφορά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας  

Στο κράτος μέλος σας, απαιτείται καταχώριση / εγγραφή για την άσκηση των παρακάτω επαγγελματικών δραστηριοτήτων: (25) 

Ναι, η καταχώριση είναι υποχρεωτική για όλες τις απαριθμούμενες δραστηριότητες.  
Όχι, η καταχώριση δεν είναι υποχρεωτική για καμία από τις απαριθμούμενες δραστηριότητες. 
Η καταχώριση είναι υποχρεωτική μόνο για ορισμένες από τις απαριθμούμενες δραστηριότητες. 
Διευκρινίστε για ποιες δραστηριότητες απαιτείται καταχώριση / εγγραφή στο κράτος μέλος σας. (25.1)

Ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας είναι καταχωρισμένος στο επαγγελματικό/εμπορικό μητρώο του κράτους μέλους σας; (26) 

Ναι. 
Όχι. 
Είναι υποχρεωτική η καταχώριση; (26.1) 
Ναι. 
Όχι. 
Επιβεβαιώνετε ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει τη συγκεκριμένη άδεια/είναι μέλος του συγκεκριμένου οργανισμού και κατά 

συνέπεια μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες; (27) 
Ναι. 
Όχι. 
Είναι υποχρεωτικό να διαθέτει τη συγκεκριμένη άδεια/είναι μέλος του συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορεί να παρέχει τις 

υπηρεσίες; (27.1) 
Ναι. 
Όχι. 

Τα αναφερόμενα επαγγελματικά προσόντα του οικονομικού φορέα του επιτρέπουν να ασκεί την παρακάτω δραστηριότητα; (28)   

Ναι. Λεπτομέρειες για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. Λεπτομέρειες για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
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III.B Ερωτήσεις σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα όσον αφορά την άσκηση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας 
Ο λογιστής/ελεγκτής που βεβαιώνει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια έχει διαπιστευθεί στο κράτος μέλος σας; 

(29) 
Ναι. 
Όχι. 
Επιβεβαιώνετε ότι ο οικονομικός φορέας ξεκίνησε να ασκεί την εμπορική δραστηριότητα ή ότι η επιχείρηση συστάθηκε την 

παρακάτω ημερομηνία; (30)   
Ναι. 
Όχι, η ημερομηνία δεν είναι σωστή. 
Ο οικονομικός φορέας/η επιχείρηση δεν είναι καταχωρισμένοι στο κράτος μέλος μας. 
Δώστε τη σωστή ημερομηνία. Ει δυνατόν, επισυνάψτε επίσης έγγραφο που πιστοποιεί τη σωστή ημερομηνία. (30.1) 

III.C Ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση των τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των προσφερόντων 

Επιβεβαιώνετε ότι ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει σύμβαση για σας; (31) 
Ναι. 
Όχι. 
Μείνατε ικανοποιημένος από την εκτέλεση της σύμβασης; (31.1) 
Ναι. Λεπτομερή στοιχεία για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. Λεπτομερή στοιχεία για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Δεν μπορούμε να παρέχουμε τέτοιου είδους πληροφορίες - δεν μπορούν να κοινοποιηθούν λεπτομέρειες για τους λόγους που 

παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Η σύμβαση εκτελέστηκε σύμφωνα με τους κανόνες; (31.2) 
Ναι. Λεπτομερή στοιχεία για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. Λεπτομερή στοιχεία για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Δεν μπορούμε να παρέχουμε τέτοιου είδους πληροφορίες - δεν μπορούν να κοινοποιηθούν λεπτομέρειες για τους λόγους που 

παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Τηρήθηκαν οι προθεσμίες; (31.3) 
Ναι. Λεπτομερή στοιχεία για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Όχι. Λεπτομερή στοιχεία για την απάντηση θα βρείτε στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Δεν μπορούμε να παρέχουμε τέτοιου είδους πληροφορίες - δεν μπορούν να κοινοποιηθούν λεπτομέρειες για τους λόγους που 

παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
III.D Ερωτήσεις σχετικά με τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των προϊόντων/προμηθειών, πιστοποιητικά 

ελέγχου ποιότητας
Επιβεβαιώνετε τη γνησιότητα των συνημμένων πιστοποιητικών/εγγράφων που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση των 

προϊόντων/προμηθειών;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την 

αποθήκευσή της ως σχεδίου. (32)
Ναι, επιβεβαιώνω ότι το συνημμένο έγγραφο είναι γνήσιο. 
Το συνημμένο έγγραφο δεν είναι γνήσιο. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο 

κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου πιστοποιητικού. (32.1) 
Επιβεβαιώνετε τη γνησιότητα των συνημμένων πιστοποιητικών ελέγχου ποιότητας;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας 

πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (33) 
Ναι, επιβεβαιώνω ότι το συνημμένο έγγραφο είναι γνήσιο. 
Το συνημμένο έγγραφο δεν είναι γνήσιο. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο 

κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου πιστοποιητικού ελέγχου ποιότητας. (33.1) 
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IV. Ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία που περιέχονται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
IV.A Ερωτήσεις σχετικά με την πρόσβαση στις εθνικές βάσεις δεδομένων για τους οικονομικούς φορείς, τις οποίες μπορούν να 

συμβουλευθούν οι εθνικές αναθέτουσες αρχές 
Δεν έχω πρόσβαση στις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρακάτω σημείο του συνημμένου ΕΕΕΣ. Μπορείτε να 

ελέγξετε/δώσετε τη σχετική διεύθυνση (URL), τον αναγνωριστικό αριθμό (ID);  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας θα 

πρέπει να επισυνάψει το ΕΕΕΣ. (34)   Το σημείο στο οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση: 
Ναι, παρακάτω θα βρείτε τη διεύθυνση URL. 
Ναι, παρακάτω θα βρείτε τον αναγνωριστικό αριθμό ID. 
Όχι. 
Η σχετική URL είναι: (34.1) 
Ο σχετικός αναγνωριστικός αριθμός ID είναι: (34.2) 
Μπορείτε να δώσετε τη σχετική τεκμηρίωση; (34.3) 
Ναι. Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 
Όχι. 
Έχω πρόσβαση στις πληροφορίες που παρατίθενται στο παρακάτω σημείο του συνημμένου ΕΕΕΣ, αλλά δεν τις καταλαβαίνω. 

Μπορείτε να εξηγήσετε το περιεχόμενό τους; Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας θα πρέπει να επισυνάψει το ΕΕΕΣ. (34a)   

Το σημείο που δεν είναι κατανοητό: 
IV.B Ερώτηση σχετικά με ένα ΕΕΕΣ που χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Έχετε επαληθεύσει τα στοιχεία που περιέχονται στο συνημμένο ΕΕΕΣ που σας υπέβαλε ο οικονομικός φορέας; Αν επιλεγεί αυτή η 

ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει το ΕΕΕΣ. (35)
Ναι. 
Όχι. 
Αν ναι, διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (35.1) 
Εντοπίσατε τυχόν ανακρίβειες/προβλήματα; (35.2) 
Ναι. 
Όχι. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Οι ανακρίβειες/τα προβλήματα που εντοπίσατε οδήγησαν στον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα; (35.2.2) 
Ναι. 
Όχι. 
Διευκρινίστε γιατί οι ανακρίβειες/τα προβλήματα που εντοπίσατε δεν οδήγησαν στον αποκλεισμό του οικονομικού φορέα. 

(35.2.2.1) 
Μπορείτε να παρέχετε τεκμηρίωση σχετικά με τον αποκλεισμό;  (35.2.2.2) 
Ναι. Επισυνάπτεται η σχετική τεκμηρίωση. 
Όχι, δεν μπορούμε να παρέχουμε τη σχετική τεκμηρίωση, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" 

παρακάτω. 
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V. Ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και των προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

V.A Ερωτήσεις σχετικά με την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά και ποιοτικά πρότυπα  
Επιβεβαιώνετε τη γνησιότητα του συνημμένου πιστοποιητικού/εγγράφου που βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τα ποιοτικά και 

περιβαλλοντικά πρότυπα;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την 

αποθήκευσή της ως σχεδίου. (36) 
Ναι, επιβεβαιώνω ότι το συνημμένο έγγραφο είναι γνήσιο. 
Το συνημμένο έγγραφο δεν είναι γνήσιο. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο 

κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (36.1) 
Το συνημμένο πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με το παρακάτω πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας; Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως 

σχεδίου. (37)   Πρότυπο προς έλεγχο: 
Ναι. 
Όχι. 
Με ποιο πρότυπο διασφάλισης ποιότητας βεβαιώνει τη συμμόρφωση; (37.1) 
Το συνημμένο πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με το παρακάτω πρότυπο συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει στην αίτηση έγγραφο, κατά την 

αποθήκευσή της ως σχεδίου. (37a)   Πρότυπο προς έλεγχο: 
Ναι. 
Όχι. 
Με ποιο πρότυπο συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης βεβαιώνει τη συμμόρφωση; (37a.1) 
V.B Ερωτήσεις σχετικά με την αδυναμία του οικονομικού φορέα να έχει πρόσβαση στα σχετικά πιστοποιητικά ή να τα αποκτά 

εντός ευλόγου προθεσμίας. 
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα πρόσβασης στο ακόλουθο πρότυπο διασφάλισης 

ποιότητας ή απόκτησής του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος; (38)   Προσδιορισμός του προτύπου:
Ναι. 
Όχι. 
Η μη προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού οφείλεται: (38.1) 
Σε μη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα με τα ισχύοντα πρότυπα. 
Σε περιστάσεις για τις οποίες ευθύνεται ο ίδιος ο οικονομικός φορέας. 
Σε άλλους λόγους, όπως διευκρινίζεται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα πρόσβασης στο ακόλουθο πρότυπο συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης ή απόκτησής του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος; (38a)   Προσδιορισμός του προτύπου: 

Ναι. 
Όχι. 
Η μη προσκόμιση του αντίστοιχου πιστοποιητικού οφείλεται: (38a.1) 
Σε μη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα με τα ισχύοντα πρότυπα. 
Σε περιστάσεις για τις οποίες ευθύνεται ο ίδιος ο οικονομικός φορέας. 
Σε άλλους λόγους, όπως διευκρινίζεται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 

VI. Ερωτήσεις σχετικά με το έλεγχο πληροφοριών στον επίσημο κατάλογο οικονομικών φορέων και οργανισμών πιστοποίησης 

VI.A Ερωτήσεις σχετικά με τη γνησιότητα των στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στον επίσημο 

κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
Επιβεβαιώνετε τη γνησιότητα του συνημμένου πιστοποιητικού/εγγράφου που αποδεικνύει ότι η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη 

στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει να επισυνάψει 

στην αίτηση έγγραφο, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (39) 
Ναι, επιβεβαιώνω ότι το συνημμένο έγγραφο είναι γνήσιο. 
Το συνημμένο έγγραφο δεν είναι γνήσιο. 
Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο 

κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε τη γνησιότητα του συνημμένου εγγράφου. (39.1) 
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VI.B Ερωτήσεις σχετικά με την τήρηση των απαιτήσεων εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 

λήψης πιστοποίησης 
Ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος σας; (40) 
Ναι. 
Όχι. 
Γνωρίζετε αν ο οικονομικός φορέας είναι καταχωρισμένος σε άλλη χώρα; (40.1) 
Ναι. 
Όχι. 
Διευκρινίστε σε ποια χώρα. (40.1.1) 
Διευκρινίστε. (40.1.1.1) 
Πότε ελέγχθηκε για τελευταία φορά η τήρηση των απαιτήσεων εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών 

φορέων ή λήψης πιστοποίησης; (41) 
Επιβεβαιώνετε ότι ο οικονομικός φορέας εξακολουθεί να τηρεί τις απαιτήσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή λήψης πιστοποίησης; (42) 
Ναι. 
Όχι. 
Δεν γνωρίζω. (Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω). 
Διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (42.1) 
Διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (42.2) 
Η βεβαιωθείσα ικανότητα του οικονομικού φορέα του επιτρέπει να εκτελεί την παρακάτω δραστηριότητα; (43) 
Ναι. 
Όχι. 
Δεν γνωρίζω, για τους λόγους που παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω. 
Διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (43.1) 
Διευκρινίστε την ημερομηνία επαλήθευσης. (43.2) 

VII. Ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών 
VII.A Ερωτήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση του οικονομικού φορέα προς τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το  άρθρο 18(2) της 

οδηγίας 2014/24/EΕ 
Στο κράτος σας, ισχύουν περιβαλλοντικοί κανόνες ή υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρηθούν στην προσφορά του οικονομικού 

φορέα;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει στην αίτηση να επισυνάψει την προσφορά ή/και την εξήγηση που 

έλαβε από τον οικονομικό φορέα, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (44) 
Ναι. 
Όχι. 
Δεν γνωρίζω. 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να δώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται. (44.1) 
Διευκρινίστε τους ισχύοντες κανόνες. Δώστε τον τίτλο και την αναφορά της σχετικής διάταξης ή του άρθρου. (44.2) 
Η προσφορά του οικονομικού φορέα τηρεί τους ισχύοντες κανόνες; (44.3) 
Ναι. 
Όχι. (Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω). 
Δεν γνωρίζω. (Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω). 

Στο κράτος σας ισχύουν, βάσει της κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας, κανόνες/υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρηθούν στην 

προσφορά του οικονομικού φορέα;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας πρέπει στην αίτηση να επισυνάψει την προσφορά 

ή/και την εξήγηση που έλαβε από τον οικονομικό φορέα, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (45) 

Ναι. 
Όχι. 
Δεν γνωρίζω. 
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Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να δώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται. (45.1) 
Διευκρινίστε τους ισχύοντες κανόνες. Δώστε τον τίτλο και την αναφορά της σχετικής διάταξης ή του άρθρου, και ενδεχομένως της 

σχετικής συλλογικής σύμβασης. (45.2) 
Η προσφορά του οικονομικού φορέα τηρεί τους ισχύοντες κανόνες; (45.3) 
Ναι. 
Όχι. (Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω). 
Δεν γνωρίζω. (Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω). 
Μπορείτε να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό; (45.4) 
Ναι. 
Όχι. 
Ο κατώτατος μισθός που ισχύει για την προσφορά του οικονομικού φορέα. (45.5) 

VII.B Ερώτηση σχετικά με τη συμμόρφωση της προσφοράς προς τα εθνικά τεχνικά πρότυπα 
Είναι η προσφορά του οικονομικού φορέα σύμφωνη με τα εθνικά τεχνικά πρότυπα;  Αν επιλεγεί αυτή η ερώτηση, ο αποστολέας 

πρέπει να επισυνάψει την εξήγηση που έλαβε από τον οικονομικό φορέα στην αίτηση, κατά την αποθήκευσή της ως σχεδίου. (46)    

Σχετικοί τομείς/υπηρεσίες: 
Ναι. 
Όχι. 
Δεν γνωρίζω. 
Εξηγήστε γιατί ο οικονομικός φορέας δεν θεωρείται ότι τηρεί τα εθνικά τεχνικά πρότυπα. (46.1) 
Μπορείτε να δώσετε στοιχεία για τα ισχύοντα εθνικά τεχνικά πρότυπα; (46.2) 
Ναι. 
Όχι. 
Στοιχεία για τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα. (46.3) 

VII.C Ερώτηση σχετικά με  οικονομικό φορέα που λαμβάνει κρατική ενίσχυση 

Ο οικονομικός φορέας έχει λάβει κρατική ενίσχυση; (47) 
Ναι. 
Όχι. 
Δεν μπορούν να δοθούν πληροφορίες. (Η απάντηση αυτή πρέπει να επιλεγεί μόνον εφόσον στο κράτος μέλος δεν υπάρχει αρχή 

στην οποία μπορεί να διαβιβαστεί η ερώτηση!) 
Εξηγήστε γιατί δεν μπορείτε να δώσετε τις πληροφορίες που ζητούνται. (47.1) 
Η κρατική ενίσχυση που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 

της ΣΛΕΕ; (47.2) 
Ναι. 
Όχι. (Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω). 
Δεν γνωρίζω. (Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες παρατίθενται στο πεδίο "Σχόλια για την απάντηση" παρακάτω). 
Γράψτε τα στοιχεία αναφοράς σε πιθανό κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή μεμονωμένη απόφαση της Επιτροπής. Ει 

δυνατόν, επισυνάψτε το αντίγραφο της ληφθείσας απόφασης. (47.2.1) 
Για ορισμένες ερωτήσεις απαιτούνται συνημμένα. Έγγραφα μπορούν να συναφθούν στην αίτηση μόλις αυτή αποθηκευθεί ως 

σχέδιο.   Αν η υπηρεσία σας επιθυμεί να αποστείλει αιτήσεις για τον ίδιο οικονομικό φορέα με διαφορετικούς σκοπούς, 

χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αντιγραφής της αίτησης.  Όταν δημιουργείτε μια αίτηση, ο αποστολέας μπορεί να επιλέγει μόνο τις 

κύριες ερωτήσεις, οι οποίες εμφανίζονται με έντονα γράμματα. Οι δευτερεύουσες ερωτήσεις επιλέγονται αυτόματα και θα 

ζητηθούν από τον παραλήπτη μόνο εφόσον χρειάζονται.
Τα προσωπικά δεδομένα που περιέχει μια αίτηση εμφανίζονται μόνον αφού γίνει δεκτή η αίτηση. Πριν από την αποδοχή, δεν 

είναι δυνατό να ανοίξουν τα συνημμένα έγγραφα.  Αν η υπηρεσία σας δεν είναι σε θέση να απαντήσει όλες τις ερωτήσεις που 

περιέχει η αίτηση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κατάτμησης της αίτησης. Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να 

επιλέγετε τις ερωτήσεις που δεν μπορείτε να απαντήσετε και να τις διαβιβάζετε σε άλλη υπηρεσία του κράτους μέλους σας.  Όταν 

απαντάτε σε μια αίτηση, οι απαντήσεις μπορούν να δίνονται στο πεδίο "Απάντηση" ή/και στο πεδίο "Σχολιασμός απάντησης". Για 

τις απαντήσεις ελεύθερου κειμένου πρέπει πάντα να διευκρινίζεται η γλώσσα. 
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