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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ    Άγιος Στέφανος, 22/12/2016 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                  Αρ. Πρωτ.: 35757 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
Πληροφορίες: Χρυσαφογεώργη Μαρία      ΠΡΟΣ :Όλους τους ενδιαφεροµένους 
Τηλέφωνο: 2132030613                         
FAX: 2132030630        
email: moira@dionysos.gr      
             
             
     

                                          
     

 
ΘΕΜΑ  : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 396/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ο ∆ήµος ∆ιονύσου 
θα προχωρήσει, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα 
µε την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2  και  της περ. (15) της παρ 3 του 
άρθρου 2 του Ν.4412/2016  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής στην ανάθεση  : «Προµήθειας και τοποθέτησης 
σιδερένιων κάγκελων στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου » και  στη σύναψη σύµβασης για την 
εν λόγω προµήθεια  , σύµφωνα µε τους όρους της από 14.11.2016 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος , η 
οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.490,00€   τριών   χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα  
ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ  και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 35.7135.0004 µε τίτλο «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Κοινοχρήστων Χώρων (Παγκάκια, Κάδοι, Φωτιστικά, κλπ)» 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΟ) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 Τοποθέτηση και επισκευή σιδερένιων 
κάγκελων  

23 110,00 2.530,00 

2 Προµήθεια και εγκατάσταση κολόνων 60 16,00    960,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 3.490,00 

   ΦΠΑ 24% 837,60 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4.327,60 

 
Ως εκ τούτου, προσκαλεί τους ενδιαφεροµένους  οικονοµικούς φορείς  για την κατάθεση των αναγκαίων 
δικαιολογητικών και  προσφοράς  (παρουσιάζονται ακολούθως ) σε σφραγισµένους  φακέλους, µέχρι  
την  29/12/2016  και ώρα 12:00 µµ στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου , Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 
,Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος 
 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 του  
Ν.4412/2016 ) 

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου 
στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και να δηλώνεται ότι, µέχρι και την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονοµικός φορέας : 
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• ∆ε βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 &74 του Ν.4412/2016 
 
• Έλαβε πλήρη γνώση της από 14.11.2016  Τεχνικής Περιγραφής της ∆/νσης Περιβάλλοντος   , η 

οποία  αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 

• Η συµµετοχή του δε δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 

 
2) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του  οικονοµικού  φορέα 
 
3) Παραστατικό εκπροσώπησης αν ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει µε αντιπρόσωπο του. 

 
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται µε το αντικείµενο της πρόσκλησης . Η 
µή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός 
των τελευταίων 6 µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών). 

 
5) Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται  να κατατεθούν µαζί µε την 

προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και θα δηλώνεται ότι τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα προσκοµιστούν 
µε την πρόσκληση  υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 
6) Τεχνική προσφορά 

 
7) Οικονοµική προσφορά.  

 
 
Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνοµη χρησιµοποίηση στοιχείων θα θεωρείται 
αντισυµβατική συµπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις . Η µη ανταπόκριση στους όρους 
της σύµβασης ή πληµµελής παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου µετά από 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 203,218 και 219 του 
ν.4412/2016 
 
Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή . 
 
Πληροφορίες και διευκρινήσεις : 
1.σχετικά µε τις τεχνικές προδιαγραφές µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος  του ∆ήµου ∆ιονύσου κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες κ. Παπαδόπουλο  Τηλ: 210 
8004830, e-mail: papadopoulos@dionysos.gr. 
2.σχετικά µε την παραπάνω διαδικασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από το Τµήµα Προµηθειών 
του ∆ήµου ∆ιονύσου κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες κα Χρυσαφογεώργη  τηλ 2132030636 e-mail: 
moira@dionysos.gr. 
 
 
 
Συνηµµένα: 
1.Τεχνικη µελέτη & Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
2.Νοµιµοποιητικα έγγραφα οικονοµικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 
3.∆καιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 
 
   

  Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης  

   

   

  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        
Ταχ. ∆/νση: Πεντζερίδη 3  
145 65 -  Άγ. Στέφανος               
Τηλ.& φαξ: 210 8004830           

Άγ. Στέφανος, 14.11.2016 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην αντικατάσταση των σπασµένων και σκουριασµένων σιδερένιων 
κάγκελων καθώς και την επισκευή όσων είναι στραβωµένα κλπ. 
Το CPV του είδους είναι 45259000-7 µε τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση Εγκαταστάσεων». 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
Θα γίνει προµήθεια και τοποθέτηση καινούργιων σιδερένιων κάγκελων (150x90cm µε κολόνες 
40x40x3mm, κουπαστή οβάλ 60mm και σχέδιο χιαστό 14x14mm, µε βαφή χρώµατος πράσινου), καθώς 
επίσης επισκευή σε όσα από τα υπόλοιπα, υπάρχοντα κάγκελα (και κολόνες) απαιτείται, που είναι π.χ. 
στραβωµένα κλπ, τα οποία βρίσκονται στη Λ. Λίµνης Μαραθώνος στον Άγιο Στέφανο :  

α) στο πεζοδρόµιο µπροστά από το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο, µεταξύ των οδών Μιλτιάδη Γαλάτη και 

Κουλουψούζη, 

 β) στη στάση του λεωφορείου του ΟΑΣΑ, απέναντι από την πλατεία  ∆ηµοκρατίας, και  

γ)  στο πεζοδρόµιο της οδού µεταξύ του σταθµού και της διάβασης του ΟΣΕ 

Στην ανωτέρω επισκευή συµπεριλαµβάνεται και η προµήθεια και εγκατάσταση 60 κολόνων 80x80x3 ύψους 

100 εκ. µε µπίλια στο επάνω µέρος, µε βαφή πράσινου χρώµατος.  

  

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 Τοποθέτηση και επισκευή σιδερένιων 
κάγκελων  

23 110,00 2.530,00 

2 Προµήθεια και εγκατάσταση κολόνων 60 16,00    960,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 3.490,00 

   ΦΠΑ 24% 837,60 

   ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

4.327,60 

 
Σύνολο: τέσσερις χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά ευρώ και εξήντα λεπτά, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
 
∆. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης θα πρέπει να εκτελεσθούν µε άριστο τρόπο και σύµφωνα µε όλους 
τους κανόνες της τέχνης. 
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Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το οποίο 
πρέπει να απασχολείται νόµιµα αµειβόµενο και ασφαλισµένο, να έχει εµπειρία στις εργασίες που θα κληθεί 
να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόµιµες άδειες και διπλώµατα που απαιτούνται. 
 
Ο ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει µέριµνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού και την 
ασφάλεια των µηχανηµάτων. 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος, θα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, 
καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας.  
 
 

 
        Ο Συντάξας            Θεωρήθηκε 
 
 
Σπυρίδων Μαντόπουλος        Απόστολος Παπαδόπουλος 
∆Ε 38 – Χειριστής Η/Υ         Μηχανολόγος Μηχανικός 
          Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 

 
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, µε όλα τα µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.  
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα 
δηµοσιευµένου, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια ∆ιοικητική 
Αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο 
του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της Εταιρείας και οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις 
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση 
του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας, 
αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών 
στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του ∆.Σ. µε το οποίο να εγκρίνεται η συµµετοχή της Εταιρείας στη 
συγκεκριµένη διαδικασία.  
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής 
Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα 
όργανα διοίκησης αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την 
ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι 
έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων προσκοµίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νοµικού Προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει και των εγγράφων από 
τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των 
προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις µεταβολές αυτού, καθώς 
και, συµπληρωµατικά, για τα Νοµικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), 
αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία 
αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας καθώς και, 
Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκοµίζουν 
υποχρεωτικά:  
1. Για κάθε µέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την 
περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµός) 
όπως περιγράφονται ανωτέρω.  
2. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, µε το οποίο:  

• Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία  

• Αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος της υπηρεσίας που αναλαµβάνει κάθε µέλος 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.  

• ∆ηλώνεται ότι όλα τα µέλη αναλαµβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη για τις 
υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε τα Τεύχη της 
∆ιακήρυξης, εκτέλεση της προµήθειας  

• ∆ηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας  

• Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο 
διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 
έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο ∆ιαγωνισµό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 
 
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις.  
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 
κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, 
έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας 
εγκατάστασής του.  
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 
4) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.  
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α'188). 


