
ΑΡΘΡΟ 8 (Κανονισμού Προμηθειών ΕΛ.ΤΑ) 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
1) Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν  µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά:  

 
a. Οι Έλληνες πολίτες:  

i) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  

ii) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

iii) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,  αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό  συμβιβασμό, ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό  διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή  έκδοσης 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία.  

iv) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους κατά την  ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού.   

Σε περίπτωση  εγκατάστασής τους  στην αλλοδαπή τα  δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (iii) και (iv)  

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νομοθεσία της  χώρας, που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία  και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό.  

v) Πιστοποιητικό του  οικείου Επιμελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή  τους σ' αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό επάγγελμα που θα έχουν εκδοθεί το πολύ σε έξι 

(6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.   

 
b. Οι Αλλοδαποί:  

i) Εγγύηση  συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

ii) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της 

Χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  

iii) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους,  

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (iii) και (iv) του εδαφίου (a) του παρόντος άρθρου.  

iv) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις. 

 
c.   Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (a) και (b) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του 

ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, που απαιτείται µόνο για το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και 

επιπλέον επίσημο αντίγραφο του καταστατικού πρόσφατης έκδοσης µε τις τυχόν τροποποιήσεις του.  

 
d.  Οι Συνεταιρισμοί:  

i) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (i), (iii) και (iv) του εδαφίου (a) του παρόντος άρθρου.  

ii) Βεβαίωση εποπτεύουσας  αρχής ότι ο συνεταιρισμός  λειτουργεί νόμιμα.  

 
e. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν  κοινή προσφορά:  

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

 

2) Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να µην υποβάλλονται μαζί µε την 

προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού και 

δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.  

 
3) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί µε την 

προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.  

 
4) Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου.   


