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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς (άρθρο.120 παρ.3 του N.4412/2016)
Έχοντας υπόψη:
 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, Ν. 4412/2016, Ν. 4555/2018 όπως
ισχύουν σήμερα,
 τον αριθμό 19/2020 της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τον αριθμό 1
καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα1
 το Πρωτογενές αίτημα 552/11-5-2020
 την ανάγκη για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μέσων
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)» του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική
Αγωγή Δήμου Παγγαίου» από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος
προϋπολογισμού 3.552,85 ευρώ συμπ. Φ.Π.Α. cpv:. 35113400-3, 18830000-6,
18141000-9, 35814000-3, 18143000-3
 Την Τεχνική Έκθεση
 Την Ειδική & Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 Τις Τεχνικές Προδιαγραφές
 τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
 το έντυπο υποβολής προσφορών
 και ύστερα από έρευνα αγοράς και διαβούλευση, σας προσκαλούμε να υποβάλετε
προσφορά για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 118 του
Ν.4412/2016.
 Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής στο σύνολο των
προσφερόμενων ειδών, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει
προσφερόμενη τιμή σε κάποιο είδος.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα καθότι τα υλικά αν και με
διαφορετικό CPV είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Κατά συνέπεια η σύμβαση
δεν υποδιαιρείται σε τμήματα ώστε να υπάρχει ένας προμηθευτής που θα
παραδίδει εγκαίρως και με τον κατάλληλο συγχρονισμό τα απαιτούμενα υλικά.
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Π.Δ. 80/2016 άρθρο 4 παρ.4

Επίσης λόγω του μικρού προϋπολογισμού, η υποδιαίρεση εγκυμονεί τον κίνδυνο να
γίνει η εκτέλεση της σύμβασης υπερβολικά δύσκολη από τεχνικής απόψεως και ο
συντονισμός μεταξύ των διάφορων αναδόχων θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό
κίνδυνο την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η τυχόν υποδιαίρεση, λοιπόν, της
σύμβασης εν προκειμένω, θα έθετε σε διακινδύνευση την προσήκουσα εκτέλεση
της σύμβασης και κυρίως την εγγυημένη λειτουργία της συγκεκριμένης
προμήθειας2
Η σύμβαση αφορά το βιβλίο Ι του Ν. 4412/20163. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε
ένα (1) έτος από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ4, εκτός εάν η συμβατική αξία αναλωθεί
νωρίτερα.
Εάν η συμβατική αξία δεν αναλωθεί εντός του έτους από την υπογραφή της
σύμβασης, το Νομικό Πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα χρονικής παράτασης, χωρίς
αύξηση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου5 και χωρίς τροποποίηση των όρων της
σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνούν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
(Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ’ Κλιμ. 118/2005, 129/2006, 14, 34, 64, 69, 99/2010, Απόφ. VI
Τμ. 3037/2010, Ελ. Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ’, Ν. 4412/2016 άρθρο 53 παρ.
1ε,261/2017 Π ΚΖ ). Το δικαίωμα της χρονικής παράτασης θα ενεργοποιείται πριν τη
λήξη της σύμβασης και θα αφορά χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το 50%
της σύμβασης6 7.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιοι πόροι.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των οικονομικών ετών 2020, 2021 και

ειδικότερα:
α/α
1

Κ.Α.Ε.

Περιγραφή

10/6063.01 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Πίστωση
2020 [€]
3.000,00

Πίστωση
2021 [€]
709,46

Ως καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/06/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
λήξης 14.00π.μ. Οι προσφορές, με ευθύνη του υποψηφίου, περιέρχονται στο πρωτόκολλο
του Νομικού Προσώπου, το αργότερο έως την ανωτέρω ώρα λήξης, ταχυδρομικώς ή
courier ή αυτοπροσώπως μετά από ραντεβού στο τηλ. 2592350024. Μετά την παρέλευση
της καταληκτικής προθεσμίας και ώρας καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί στο Γραφείο του Προέδρου του ΝΠΔΔ στον
Δήμο Παγγαίου (Δημοτικό Κατάστημα Ελευθερούπολης), την 09/06/2020 ημέρα Τρίτη και
ώρα 14.30 π.μ. από την Πρόεδρο.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
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Ε.Σ. 2018 – 608 Α Τ6
Βάση της Υ.Α 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β').
Ε.Σ. 2017 - 206 Π ΚΤ7, 2017 – 249 Π ΚΤ7
Στην περίπτωση που η χορηγηθείσα παράταση είναι μόνο χρονική, υπό την έννοια ότι κατά τη διάρκεια αυτής πρόκειται
να εκτελεσθούν εργασίες που έχουν προβλεφθεί από την υπογραφείσα σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, το
χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται για την καταβολή στον ανάδοχο του συμβατικού ανταλλάγματος που αντιστοιχεί σε
εργασίες που εκτελέσθηκαν κατά τη διάρκεια της παράτασης, εκφεύγει του προληπτικού ελέγχου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7
Πράξη 36/2015, 240/2014, 242/2014, Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 77/2015, Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 26/2015, Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7
Πράξη 134/2015, Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 132/2015, Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 227/2015)
Για προμήθειες αναλογικά με την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 / Για υπηρεσίες παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.
4412/2016
Απαραίτητη η αναφορά του όρου περί χρονικής παράτασης στη πρόσκληση (ΕΣ 2017 – 208 Π ΚΣΤ)

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ. , ήτοι Νορβηγία,
Ισλανδία ή Λίχτενστάιν),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 4412/2016, οι προσφορές υποβάλλονται,
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις:
1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2. Την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Ο τίτλος της σύμβασης.
4. Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
5. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
1. τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», και
2. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού οι δικαιούμενοι
συμμετοχής είναι τα κάτωθι:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) Έλληνες Πολίτες ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά
1. Υ.Δ. του Ν. 1599/86 (Α’ 75), ως προκαταρτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο
οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.
4412/2016. Για την υποβοήθηση της σύνταξης της Υ.Δ. επισυνάπτεται πρότυπο της.
Εφόσον υποβάλλεται από εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από
το νόμιμο εκπρόσωπό της ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το
σκοπό αυτό (στην τελευταία περίπτωση προσκομίζεται και η εξουσιοδότηση).
Σύμφωνα με το άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016 είναι δυνατή με μόνη την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν8.
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2. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/20169,
περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016. Για την υποβοήθηση της σύνταξης της Υ.Δ. επισυνάπτεται πρότυπο της.
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές]. Για την υποβοήθηση της
σύνταξης της Υ.Δ. επισυνάπτεται πρότυπο της.
Β) Αλλοδαποί ή Νομικά πρόσωπα αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, έκδοσης της χώρας εγκατάστασής τους
Γ) Οι συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ένα μέλος που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία, σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 80 και το
άρθρο 93 του Ν. 4412/2016, και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το
γνήσιο των υπογραφών των μελών της) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην
περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική
μορφή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. Για τις ενώσεις προμηθευτών η προσφορά
κατατίθεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή από κοινό τους εκπρόσωπο
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης / κοινοπραξίας, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής10. Για τους
συνεταιρισμούς απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον
βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Τον
συνεταιρισμό εκπροσωπεί ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εκδοθεί το
πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
εκτός εάν ρητά αναφέρεται αλλιώς.



Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, σε περίπτωση
εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
πρέπει να υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του
κράτους της έδρας του ιδρύματος που τα εκδίδει. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
με το N. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες
στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα11, και η μετάφραση των εν

Παρ. 9 άρθ. 80 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την πσρ. 7 άρθ. 43 του ν. 4605/2019
Άρθρο 96, παρ. 7 του Ν. 4412/2016
Είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύμφωνα με
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους.

λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.12,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της
χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Επιτρέπεται
αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο
της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και
36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο13.


Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο συμμετέχων, δεν
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται, ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή Υπεύθυνες
Δηλώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει να
φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.



Όπου στην παρούσα πρόσκληση αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση, εννοείται αυτή
του Ν. 1599/1986, νόμιμα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.



Όλα τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη
μετάφραση (παρ. 3 άρθρο 53 Ν. 4412/2016).



Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 73 & 74
του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των οικονομικών προσφορών,
οι προσωρινοί ανάδοχοι (φορείς με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά) θα
προσκληθούν να υποβάλλουν επιπλέον, όπως ορίζονται στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016
τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο προσωρινά ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική)( π.χ. ΕΦΚΑ
– πρώην ΙΚΑ και ΤΕΒΕ ή ΟΓΑ), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως
την ημερομηνία υποβολής του.
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Πρβ. Άρθρο 2 Ν. 3712/2008 (Α’ 225).
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171) και με την
παρ. 7 άρθ. 43 ν. 4605/2019.

2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
προσωρινά ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
(φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε
ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής του.
Εφόσον ο συμμετέχων είναι εταιρία, υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού
φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας έχει ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει
και όχι τα μέλη της διοίκησης ατομικά. Από τα πιστοποιητικά πρέπει να προκύπτει ότι η
εταιρεία έχει εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις για το
απασχολούμενο από αυτή προσωπικό και των εκ των μελών της διοίκησής της
εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν (ΣτΕ ΕΑ 71/2011, 984/2008, ΕΣ
2017 – 289 Π ΚΤ7).
3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού
προσώπου14, που είναι
 για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις: Η έναρξη επιτηδεύματος από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 για Ο.Ε. και Ε.Ε.: Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του ή Γενικό Πιστοποιητικό
του ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ από όπου
προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.).
 Για Ε.Π.Ε.: Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του ή το
τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των
Εταίρων ή επικυρωμένο αντίγραφο ή Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει η
νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.).
 για Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.: Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του ή το
τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας ή Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και Πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ από όπου προκύπτει νόμιμη σύσταση του
νομικού προσώπου το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προσοχή : όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή
της οικονομικής προσφοράς και να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι και την υποβολή τους15
στον φορέα.
14
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Παρ. 1 άρθρο 100 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 107 του Ν. 4412/2016.

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους
ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά,
τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν,
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Πληροφορίες: Παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2592350024 και
2592350032, fax: 2592350077, email: mvasileiadou@dimospaggaiou.gr.
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