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ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 
 
 1. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο απνηεινύλ όια ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ αθνξνύλ ηελ ζπκκεηνρή θπζηθώλ πξνζώπσλ εκεδαπώλ θαη αιινδαπώλ ηνπ 

ππνθαθέινπ κε ηίηιν «Δικαιολογηηικά Σςμμεηοσήρ». 
 
 2. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο 
δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄ 75) αθνξνύλ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ην λόκηκν εθπξόζσπν 
ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ., θαη αληηζηνίρσο ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από απηνύο. 
 
 3. Δπίζεο, λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απόδεημε 
ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ εθπξνζώπεζεο, 
θαζνξίδνληαη σο εμήο: 
 

  α. Γηα ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή Αλσλύκνπ 

Δηαηξείαο (Α.Ε.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (Ε.Π.Ε.): 
 
   (1) ΦΔΚ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
   (2) ΦΔΚ εθπξνζώπεζεο ηεο εηαηξείαο. 
 
   (3) Πξόζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθό, ζεσξεκέλν από 
ηελ αξκόδηα Αξρή. 
 
   (4) Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή 
δηθαζηηθήο Αξρήο, από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ νη ηπρόλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ 
επέιζεη ζην λνκηθό πξόζσπν θαη ηα όξγαλα δηνίθεζεο απηνύ. 
 
   (5) Πξαθηηθό απόθαζεο Γ πεξί έγθξηζεο ζπκκεηνρήο ζην 
δηαγσληζκό θαη εμνπζηνδόηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν λα θαηαζέζεη ηελ 
πξνζθνξά. 
 

  β. Γηα ημεδαπά νομικά ππόζωπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο 

εηαηξείαο (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): 
 
   (1) Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ 
ζπκθσλεηηθνύ ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη όισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνύ, 
θαζώο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρύ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο. 
 
   (2) Πηζηνπνηεηηθό πεξί κεηαβνιώλ ηεο εηαηξείαο από ηελ 
αξκόδηα Αξρή. 
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  γ. Γηα αλλοδαπά νομικά ππόζωπα: 
 
   (1) Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλσηέξσ 
ππνπαξαγξάθνπο 3α ή 3β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη από ην δίθαην ηεο ρώξαο ηεο 
έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη από ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε λόκηκε ζύζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπόκελα κεηξώα εηαηξηώλ θαη ην ηειεπηαίν 
ζε ηζρύ θαηαζηαηηθό, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνύληαη 
αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνύο, ηα νπνία πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε 
κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 
   (2) ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό, απηό αληηθαζίζηαηαη από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄ 75) ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ 
ππνςεθίνπ, από ηελ νπνία πξνθύπηεη όηη: 
 
    (α) Γελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθό. 
 
    (β) Ο Τπνςήθηνο πιεξεί ην ζρεηηθό λνκηκνπνηεηηθό όξν, 
πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 
 

  δ. Σςνεηαιπιζμοί: 
 
   Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α΄ 75) αθνξνύλ ηνλ 
Πξόεδξν ηνπ Γ θαη ππνγξάθνληαη ςεθηαθά από απηόλ. 
 

  ε. Ενώζειρ/κοινοππαξίερ πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά: 
 
   (1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ην θάζε 
κέινο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή ηελ θνηλνπξαμία.  
 
   (2) Γήισζε ζύζηαζεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 
ππνγεγξακκέλεο ππνρξεσηηθά από όια ηα κέιε απηήο ή από εθπξόζσπό ηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην 
αληηθείκελν εξγαζηώλ ηνπ θαζελόο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ν εθπξόζσπνο ηεο 
έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξόζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ 
αλαπιεξώλεη. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 
θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 

1
η
: Αδςναμία Έκδοζηρ Δικαιολογηηικών 

 
ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρώξα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ νξηζκέλα από ηα 

πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιύπηνπλ ζην ζύλνιό ηνπο όιεο 
ηηο πην πάλσ πεξηπηώζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα αλαπιεξσζνύλ κε 
έλνξθε βεβαίσζε, κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ή, ζηα 
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θξάηε όπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε Βεβαίσζε, κε ππεύζπλε δήισζε, 
κεηαθξαζκέλε ζηα ειιεληθά, ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ελώπηνλ δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ νξγαληζκνύ ηεο 
ρώξαο ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη ν ππνςήθηνο 
αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Η Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα 
ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα 
θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκόο εληόο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ 
Καηαθύξσζεο». 
 

2
η
: Πποζθοπά Ενώζεων/Κοινοππαξιών: 

 
 Ι. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο επζύλεηαη εηο νιόθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ή αλάζεζεο 
ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, ε επζύλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο 
ηεο ζύκβαζεο. 
 
 ΙΙ. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλόηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή 
αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα 
αληαπνθξηζεί, αληηζηνίρσο, ζηηο ππνρξεώζεηο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο 
θαηά ηνλ ρξόλν αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα 
έρνπλ ηελ επζύλε νιόθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο 
ίδηνπο όξνπο. 
 
 ΙΙΙ. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλόηεηα πξνθύςεη θαηά ηνλ ρξόλν εθηέιεζεο ηεο 
ζύκβαζεο, ηα ππόινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζύλε ηεο νινθιήξσζεο 
απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο όξνπο. Σα ππόινηπα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο 
θνηλνπξαμίαο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Η 
αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απόθαζε ηεο Κεληξηθήο Αξρήο Πξνκεζεηώλ, 
ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 
 
                  

 

 Σρεο (Ο) ππξίδσλ Κνζκάο 
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 Σρεο (ΔΜ) Υξηζηίλα Αιεμάθε  
  Γληεο Πξνκ & πκβ  


