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ζέκα : Δηεσθρίλεζε ζτεηηθά κε ηολ πρότεηρο κεηοδοηηθό δηαγωληζκό γηα ηελ 

προκήζεηα αλαιωζίκωλ εθησπωηώλ (ηόλερ, κειαληώλ, κειαλοηαηληώλ θαη 

ζσλαθώλ) σπ’ αρηζκ. πρωη. ΕΛΕ_2010_3595/23.12.2010. 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ην άξζξν 9 ηεο δηαθήξπμεο κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 

ΔΛΔ_2010_3595/23.12.2010 αληηθαηαζηάζεθε σο εμήο: 

ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Οη Προζθέροληες οθείιοσλ, καδί κε ηελ προζθορά, λα θαηαζέζοσλ επί 

ποηλή αποθιεηζκού ηα παραθάηω δηθαηοιογεηηθά: 

1. Υπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α’ 75),, 
όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώρεζε ηοσ γλεζίοσ ηες σπογραθής, ζηελ 
νπνία ζα 

 αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ζέκαηη δηαγσληζκνύ, ζηνλ νπνίν 
ζπκκεηέρεη  

 δειώλεηαη όηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο 
ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο 

 δειώλεηαη όηη θάζε δηαγσληδόκελνο: 

Α.   δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα θάπνην 

από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007, γηα 

θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο 

ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δόιηαο ρξενθνπίαο.  

Β.     δελ ηειεί ζε πηώρεπζε θαη, επίζεο, όηη δελ ηειεί ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηώρεπζεο. 

Γ.  δελ ηειεί ππό θνηλή εθθαζάξηζε, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ή άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα) θαη, επίζεο, όηη 

δελ ηειεί ππό δηαδηθαζία έθδνζεο απόθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ππό άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κόλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξόζσπα). 



2. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθόζνλ ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξόζσπό ηνπο. 

3. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (Θα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ θαη όια ηα απαξαίηεηα 
παξαζηαηηθά έγγξαθα, δει., ελδεηθηηθά, θαηαζηαηηθά, δεκνζηεύζεηο ζε ΦΔΚ, ή 
Πξσηνδηθείν, πξαθηηθά θιπ.), πνπ ζα απνδεηθλύνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή ηνπ 
θαηάζηαζε θαη ηα όξγαλα εθπξνζώπεζήο ηνπ. 

4. Υπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α’ 75), 
όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, κε ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα 
δειώλεηαη όηη ηα ηόλεξ, κειάληα θαη κειαλνηαηλίεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη ηα 
γλήζηα εξγνζηαζηαθά γηα ηνλ θάζε εθηππσηή, πξνέξρνληαη από ηηο εηαηξείεο 
θαηαζθεπήο ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ, είλαη θαηλνύξηα θαη 
ακεηαρείξηζηα θαη έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο (1) έηνο από ηελ εκεξνκελία 
παξαγσγήο. 

5. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν 
λα πξνθύπηεη όηη, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ αθνξνύλ 
ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

6. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε 
εγγξαθή ηνπο ζ΄ απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ηνπο. 

 

 

Από ηo Γξαθείν Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ & 

Αλάζεζεο /Παξαθνινύζεζεο Σπκβάζεσλ 

Τκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Έξγσλ 

Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ 

 

 


