
 

 

 1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

  Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

   Οι προσφέροντες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται 
να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά 
συμμετοχής : 

   1.  Δικαιολογητικά του άρθρου  6  παρ.1 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 

α. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία :  

ί. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

ίί. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

  ► Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα:  

   (α) Της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 60/2007, ήτοι της Συμμετοχής σε 
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης 
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της Δωροδοκίας όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα 
στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 
παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της Απάτης, κατά την 
έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες,  

  (β) Του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας και 

(γ) Της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.    

►  Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία (περί αλλοδαπών).    

 ► Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
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τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

► Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις (περί αλλοδαπών) και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (άρθρο 6 παρ. 2 Π.Δ. 118/2007). 

► Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 
ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α΄- 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις  (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

ίίί) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 (ΚΕΦ. 1 Παρ. Β΄ 
και Γ΄ παρόντος παραρτήματος)  και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 του ως άνω Π.Δ/τος. 

γ. Εφόσον οι συμμετέχοντες, συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. 

- Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, η βεβαίωση εκπροσώπησης θα αναζητείται αυτεπάγγελτα 
από τη Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας, κατόπιν συναίνεσης του 
διαγωνιζόμενου και υποβολής σχετικής αίτησης. 

  δ. Δήλωση χώρας καταγωγής των χρησιμοποιούμενων υλικών, κατ’ άρθ. 18 παρ. 1 
του Π.Δ. 118/2007.  

 

 Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : 

 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007 
(Κ.Π.Δ.), ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,  εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α΄ 
290), δύναται να υποβάλλει πέραν του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής να τα 
αναζητήσει αυτεπαγγέλτως, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω δικαιολογητικά του 
άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.):  

   α. Οι έλληνες πολίτες: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
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καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην περ. (ίί) του εδαφ. β. της παρ. 1  του ΚΕΦ. Α  του παρόντος 
παραρτήματος.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου 
εξαμήνου πριν από τη κοινοποίηση  της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης.   

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει  ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( κύριας και 
επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

    Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένη, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή του σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να παραμένουν εγγεγραμμένοι 
μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό 
ή κτηνοτροφικό επάγγελμα απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, 
από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

     β. Οι αλλοδαποί:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην περ. (ίί) του εδαφ. β. της παρ. 1  του ΚΕΦ. Α  του 
παρόντος παραρτήματος. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν δεν τελούν σε 
πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης ( κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής στους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού 
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένη μέχρι την ειδοποίησης της ως άνω 
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έγγραφης ειδοποίησης. 

    γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β  της παρ. 1  του 
ΚΕΦ. Α  του παρόντος παραρτήματος, αντίστοιχα. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης στου τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1 , 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α΄-
101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά ή 
νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν  υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά ή νομικά πρόσωπα). 

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν  για τους 
διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.),απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
περ. (ίί) του εδαφ. β. της παρ. 1  του ΚΕΦ. Α  του παρόντος παραρτήματος. 

4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη ή συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7.1.1.ια και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε 
ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας που τελεί υπό 
ειδική εκκαθάριση. 

 Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρα της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.  

    δ. Οι Συνεταιρισμοί: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής από το οποίο να προκύπτει 
ότι ο προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για τα αδικήματα που αναφέρονται στην περ. (ίί) του εδαφ. β. της 
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παρ. 1  του ΚΕΦ. Α  του παρόντος παραρτήματος. 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφ. α. της παρ. 1  του ΚΕΦ. Β  
του παρόντος παραρτήματος εφόσον προκύπτει για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και της 
περίπτωσης 2 του εδαφ. β. της παρ. 1  του ΚΕΦ. Β, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα κα της περίπτωσης 2 του εδαφ. γ. της παρ. 1  του ΚΕΦ. Β    
.  

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός  λειτουργεί νόμιμα. 

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που 
συμμετέχει στην Ένωση. 

2. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται 
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις, αυτά δύναται να αντικατασταθούν ως εξής: 

 -Εφόσον προκύπτει για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των 
προβλεπόμενων ορίων της περ. ε  της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.118/2007, από 
υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.  

Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 
ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

   Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ : 

   1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε 
από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.  

   2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

   3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 
βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  

   Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 
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τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την 
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  

   Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. 

   Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του 
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου. 

 

    Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ : 

      α)  Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 6 
παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007 (ΚΕΦ. 1 παρόντος παραρτήματος) συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του παρόχου από το διαγωνισμό καθώς και η μη συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις – όρους του διαγωνισμού. 

  β) Τα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης  υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή 
φωτοαντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου η 
υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή. 

  γ) Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία ο 
ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων ( άρθρο 11 παρ. 2 και 3 του 
Ν. 2690/1999). 

δ) Η αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να προβεί στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
δικαιολογητικών σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.  

ε) Ο προσφέρων ή ο υποψήφιος αποκλείεται της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εφόσον δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 
118/2007 με την επιφύλαξη των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 153 του Ν. 
4281/2014.  

 

 

 

 


