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ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
(Άρθρα 24 και 262 62 ν. 4412/2016)

I. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα που ενημερώνει

Αναφέρετε  πλήρη στοιχεία για την ταυτότητά σας,  ως  αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας, τη
νομική  μορφή/φύση  (π.χ.  υπουργείο,  αυτοτελής  δημόσια  υπηρεσία,  αποκεντρωμένη  διοίκηση,
περιφέρεια,  δήμος,  νοσοκομείο,  ν.π.ι.δ.,  δημόσια  επιχείρηση  κοινής  ωφέλειας,  οργανισμός
δημοσίου  δικαίου,  χωριστή  επιχειρησιακή  μονάδα  ανεξαρτήτως  υπεύθυνη  για  τη  σύναψη
συμβάσεων).  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

Αναφέρετε πλήρη στοιχεία της διαδικασίας  σύναψης δημόσιας σύμβασης (τίτλος  διαγωνισμού,
τυχόν  στοιχείο  αναφοράς  στο  ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ,  προϋπολογισμό,  είδος  σύμβασης  (έργο,
προμήθεια, υπηρεσία, μελέτες) 

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ΙΙΙ. Λεπτομέρειες για τον προσδιορισμό της κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 

1. Εμπλεκόμενα πρόσωπα1[ιδίως]:  (σημειώστε Χ)

α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών
διαδικασιών  σύναψης  συμβάσεων, ο  οποίος  ενεργεί  εξ  ονόματος  της
αναθέτουσας αρχής,  συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων
ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και

β) τα μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής 
ή/και

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν
γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων
των περιπτώσεων α΄ και β΄,

δ) άλλο [παρακαλώ προσδιορίστε] 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................

1 Σύμφωνα  με  τη  διάταξη  της  παρ.  3  του  άρθρου  24  (ομοίως  και   παρ.3  άρθρου  262)  του  ν.4412/2016   η  σύγκρουση
συμφερόντων  αφορά  πρόσωπα  τα  οποία  αα)  εμπλέκονται  στη  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της
σύμβασης ή/και ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της.



2. Περιγραφή κατάστασης συμφέροντος

Εκθέστε κατά το δυνατόν πληρέστερα, τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων 

(ιδίως, προσδιορίστε συγκεκριμένα τη θέση και τον ρόλο του εμπλεκόμενου προσώπου στη
διαγωνιστική διαδικασία, προσδιορίστε την έννοια/είδος του 'συμφέροντος' κατά την έννοια
της παρ. 4 των άρθρων 24 και 262 του ν. 4412/2016) . 

[εφόσον  παρατίθενται  τα  παραπάνω  αναλυτικά  στην  έγγραφη  γνωστοποίηση  των
εμπλεκόμενων  προσώπων  ή  στην  απόφαση  της  α.α.,  μπορεί  να  γίνεται  παραπομπή  στα
έγγραφα αυτά]

 

3. Ληφθέντα μέτρα2

Εκθέστε τα κατάλληλα μέτρα που ελήφθησαν προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού 

(π.χ.  εξαίρεση  εμπλεκόμενου  προσώπου  από  τη  συμμετοχή  στη  σχετική  διαγωνιστική
διαδικασία, αποκλεισμός υποψηφίου ή προσφέροντος ως έσχατο μέτρο, κ.λ.π.) 

 

4. Υποστηρικτικά έγγραφα

Υποβάλετε  όλα  τα  έγγραφα  τα  οποία  αφορούν  ή  συνδέονται  άμεσα  με  την
προπεριγραφόμενη  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  (π.χ.  έγγραφο   ενημέρωσης
εμπλεκόμενου προσώπου, αιτιολογημένη απόφαση αναθέτουσας αρχής περί συνδρομής ή μη
κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων και ληφθέντα μέτρα)

IV. Τα ληφθέντα μέτρα αποσκοπούν (σημειώστε Χ)

α) στην αποτελεσματική πρόληψη περιστατικών σύγκρουσης  συμφερόντων

β) στον εντοπισμό περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων

γ) στην επανόρθωση περιστατικών σύγκρουσης συμφερόντων

Ημερομηνία 

Υπογραφή 

2  Πρβλ άρθρα 24 και 262, παρ. 6 και 7, ν. 4412/2016.


