ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 ,2 και 4 , περίπτωση β του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.
4412/2016, παρακαλούμε ο υποψήφιος ανάδοχος μαζί με την οικονομική προσφορά σας να
προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4782/2021 :
1. Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή του). Ως προς την προσκόμιση αποσπάσματος ποινικού μητρώου ισχύουν τα
ακόλουθα (άρθρο 73 παρ. 1 Ν. 4412/2016): Η υποχρέωση αποκλεισμού του προσφέροντα
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
προσφέροντα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως : αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
ή Β) εναλλακτικά προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψήφιου
αναδόχου* (μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ήδη διαθέσιμο το ποινικό μητρώο) στην οποία να
δηλώνει ότι «δεν υφίστανται στο πρόσωπό μου λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα». Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι για το παραπάνω
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου οφείλετε να υποβάλετε αίτηση προς έκδοσή του πριν την
υπογραφή από εσάς της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης και να μας το καταθέσετε όταν εκδοθεί (το
πιστοποιητικό), ακόμη και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της μεταξύ μας σύμβασης. Η Υπεύθυνη
Δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την παραλαβή της παρούσας πρόσκλησης και να κατατεθεί
με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου.
2. Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ. 2 Ν. 4412/2016), η οποία να είναι εν ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) ,η οποία να είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής της.
4.

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του υποψήφιου αναδόχου, ως ακολούθως:
Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
i.

 ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική
αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στην παρούσα πρόσκληση εταιρείας
(συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου απαιτείται)
 βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει
στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ όπου
απαιτείται.
ii.

Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
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 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και
όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.


Πιστοποιητικό περί μη μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή.
iii. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.:

 Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρείας καθώς και τις τυχόν μεταβολές που έχουν
επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα
αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.
iv.
Για φυσικά πρόσωπα:
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές
του.
5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του Νομίμου
Εκπροσώπου. Ως εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς, ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου ότι: έχει
προσκομιστεί η ασφαλιστική ενημερότητα (εργοδοτών και εργαζομένων) κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, για όλα τα πρόσωπα που απαιτούνται, σύμφωνα με τη μορφή της εταιρίας. Η Υπεύθυνη
Δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την παραλαβή της παρούσας πρόσκλησης και να κατατεθεί
με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου .

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου (όπως εκάστοτε
ισχύσει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26.03.2014_ΦΕΚ 74/τ. Α/26.03.2014) του
Ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
στην οποία συμμετέχει ο υποψήφιος ανάδοχος και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:
 Μέχρι και την ημέρα υποβολής προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε μία από
τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι υποψήφιοι ανάδοχοι
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή τους σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων .
 Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε εμένα θα τηρώ τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.
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8.

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το
οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

9.

Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας της επιχείρηση ως Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλείας, εκδοθείσα από την Ελληνική Αστυνομία (Ε.Α ), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις
του Ν. 2518/97/ (ΦΕΚ Α΄164) όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3707/2008 (ΦΕΚ Α΄209).

10. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του
πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη
δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου περί
μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής
νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
68 του Ν. 3863/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4144/2013 ( ΦΕΚ 88/Α΄/13).

Τα άνω δικαιολογητικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά εφόσον υποβάλλονται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα με τον Ν.4782/2021.

