
ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ  
1) Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνπο δηαγωληζκνύο ππνβάιινπλ  µε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

 
a. Οι Έλληνες πολίηες:  

i) Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό.  

ii) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό µε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.  

iii) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε,  αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πηωρεπηηθό  ζπκβηβαζκό, ή 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο όηη δελ ηεινύλ ππό  δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή  έθδνζεο 

απόθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πηωρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε 

αλάινγε δηαδηθαζία.  

iv) Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπηωζε Αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη 

ωο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλωληθήο αζθάιηζεο θαη ωο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπο θαηά ηελ  εκεξνκελία  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ.   

Σε πεξίπηωζε  εγθαηάζηαζήο ηνπο  ζηελ αιινδαπή ηα  δηθαηνινγεηηθά ηωλ παξαπάλω εδαθίωλ (iii) θαη (iv)  

εθδίδνληαη µε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο  ρώξαο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, από ηελ νπνία  θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό.  

v) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ  νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή  ηνπο ζ' απηό θαη ην εηδηθό 

επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίωζε άζθεζεο επαγγέικαηνο από αξκόδηα Γεκόζηα Αξρή ή Αξρή Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο γηα όζνπο αζθνύλ Γεωξγηθό ή Κηελνηξνθηθό επάγγεικα πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ ζε έμη 

(6) κήλεο πξηλ από ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγωληζκνύ.   

 
b. Οι Αλλοδαποί:  

i) Δγγύεζε  ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό. 

ii) Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ ή ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο 

Φώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό µε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.  

iii) Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπηωζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο Φώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο,  

από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηώζεηο (iii) θαη (iv) ηνπ εδαθίνπ (a) ηνπ παξόληνο άξζξνπ.  

iv) Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο Αξρήο ηεο Φώξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ 

νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο. 

 
c.   Σα νομικά πρόζωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :  

Τα παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά ηωλ εδαθίωλ (a) θαη (b) εθηόο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηνπ 

ηζνδύλακνπ πξνο ηνύην εγγξάθνπ, πνπ απαηηείηαη µόλν γηα ην λόκηκν εθπξόζωπν ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη 

επηπιένλ επίζεκν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ πξόζθαηεο έθδνζεο µε ηηο ηπρόλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.  

 
d.  Οι σνεηαιριζμοί:  

i) Τα δηθαηνινγεηηθά ηωλ πεξηπηώζεωλ (i), (iii) θαη (iv) ηνπ εδαθίνπ (a) ηνπ παξόληνο άξζξνπ.  

ii) Βεβαίωζε επνπηεύνπζαο  αξρήο όηη ν ζπλεηαηξηζκόο  ιεηηνπξγεί λόκηκα.  

 
e. Οι ενώζεις προμηθεσηών ποσ σποβάλλοσν  κοινή προζθορά:  

Τα παξαπάλω θαηά πεξίπηωζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη    ζηελ   Έλωζε. 

 

2) Τα παξαπάλω δηθαηνινγεηηθά, εθηόο από ηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα µελ ππνβάιινληαη καδί µε ηελ 

πξνζθνξά, εθόζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν ζηελ Υπεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ θαη 

δελ έρεη ιήμεη ε ηζρύο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ πξνζθνξά ζρεηηθά µε απηό.  

 
3) Δθόζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγωληζκνύο µε εθπξνζώπνπο ηνπο, ππνβάιινπλ καδί µε ηελ 

πξνζθνξά βεβαίωζε εθπξνζώπεζεο.  

 
4) Δάλ ζε θάπνηα Φώξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλω πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο 

παξαπάλω πεξηπηώζεηο, κπνξνύλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από ππεύζπλε δήιωζε ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ γίλεηαη 

ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ.   


