Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του επιτρεπόµενου
ορίου, εφ’όσον είναι ηµεδαπή επιχείρηση .
22.7

Χρηµατοδοτική και Οικονοµική Ικανότητα : ∆εν απαιτείται

22.8

Τεχνική Ικανότητα
Εφόσον ανήκει στην κατηγορία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων της παραγρ. 21.1.γ της
παρούσης, να έχει εκτελέσει κατά την τελευταία πενταετία (2005 ως σήµερα), έργα
περαιωµένα, παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά µε το δηµοπρατούµενο, από την εκτέλεση
των οποίων να προκύπτει η τεχνική ικανότητα της να εκτελέσει και το δηµοπρατούµενο
έργο.

Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα
προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
23.1

∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής
α. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης της παρ. 21.1.α, πρωτότυπο πιστοποιητικό
εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της
παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται
από τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισµού για
αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών).
β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης της παρ. 21.1.β, επικυρωµένο από την
αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων
εργοληπτών ή πιστοποιητικό Οργανισµού Πιστοποίησης΄, ο οποίος ανταποκρίνεται στα
ευρωπαϊκά πρότυπα, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας
συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) (Άρθρο 52 της Οδηγίας
2004/18).
γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης της παρ. 21.1.γ, βεβαίωση εγγραφής στο
επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.
3669/2008 (Κ∆Ε) (άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18).
Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα
πρέπει να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.

23.2

∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας
Η εκπλήρωση των προσόντων 1-7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις, όσο
και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:
23.2.1 Εργοληπτική Επιχείρηση της παρ. 21.1.α θα προσκοµίσει:
α. «Ενηµερότητα Πτυχίου» (εφ’ όσον κατέχει) για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα
µε την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση.
Η ενηµερότητα πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόµισης των
αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων α-ε, ζ και η του άρθρου
23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ.
Η Ενηµερότητα Πτυχίου επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.
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Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που
αναγράφονται στην Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει, προσκοµίζεται υπεύθυνη
δήλωση της Εργοληπτικής Επιχείρησης (µεµονωµένης ή µέλους κοινοπραξίας)
ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερη κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και
ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί µειοδότης
η ίδια, ή η Κοινοπραξία στην οποία συµµετέχει.
β. Εφ’όσον στην Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά, ότι τα στελέχη του
πτυχίου του ∆ιαγωνιζοµένου είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο
διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ενηµερότητας Πτυχίου ισχύουσα
Ασφαλιστική ενηµερότητα για τα στελέχη αυτά.
Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα
Πτυχίου υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα δικαιολογητικά της παρακάτω
παραγράφου 23.2.2, εκτός αυτών της 23.2.2ε.
23.2.2

Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις της παρ. 21.1.γ
(οι αλλοδαπές
εργοληπτικές επιχειρήσεις της παρ. 21.1.β απαλλάσσονται της υποχρέωσης των
δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους στους
επίσηµους καταλόγους εργοληπτών της χώρας προέλευσής τους) υποχρεούνται
να προσκοµίσουν:
α. Υπεύθυνη ∆ήλωση που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης και βεβαιώνει ότι η επιχείρηση:
ι. δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ή προκειµένου
περί αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση,
που προκύπτει από µία παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την
εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής του.
ιι. ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 22.2 δεν έχουν καταδικαστεί για
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής.
ιιι. ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της
επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες
δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει την συγκεκριµένη δηµοπρασία) και
ιv. ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια
ανεκτέλεστου που τίθενται στο α΄ρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε).
β. Για την περίπτωση της παραγράφου 22.3, Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από την
αρµόδια αρχή του κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργοληπτικής Επιχείρησης, όσον αφορά
στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα
ελληνική νοµοθεσία ή και την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης. Τα
Πιστοποιητικά απαιτούνται τόσο για την ίδια την Εργοληπτική Επιχείρηση, όσο και
για τις Κοινοπραξίες στις οποίες τυχόν συµµετέχει, καθώς και κάθε σύµβαση
έργου που εκτελεί (παρ. 3 άρθρο 20 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε)) στην Ελλάδα.
Ειδικά για την ασφαλιστική ενηµερότητα του ΤΣΜΕ∆Ε προσκοµίζονται τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3518/06
(Α΄272).
Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) και
δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να
προσκοµίσουν Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρονται:
ι. Ότι τα πρόσωπα που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας είναι
ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν
τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υπεύθυνη ∆ήλωση)
ιι. Τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και
έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε.
Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από
όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την
επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική
ενηµερότητα των παραπάνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε.
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γ. Για την περίπτωση της παραγράφου 22.4, εφόσον η Εργοληπτική Επιχείρηση
φορολογείται στην Ελλάδα, αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό
δηµόσιο, που αφορούν τόσο την ίδια, όσο και τις Κοινοπραξίες στις οποίες
συµµετέχει (αρθ.20, παρ.3 του Ν.3669/2008 (Κ∆Ε)). Σε περίπτωση που η
Εργοληπτική Επιχείρηση δεν φορολογείται στην Ελλάδα, σχετική βεβαίωση
αρµόδιας ελληνικής αρχής ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού, καθώς
και αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας
εγκατάστασής της.
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω α έως δ έγγραφα ή πιστοποιητικά,
µπορεί να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που
προηγούνται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από
υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω
χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του ∆ιαγωνιζόµενου
είναι απαράδεκτη.
Για Εργοληπτική Επιχείρηση της παραγράφου 21.1.γ, απαιτείται κατάλογος
εκτελεσµένων έργων κατά την τελευταία πενταετία συνοδευόµενος από
πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία στοιχεία να αποδεικνύεται ότι
έχει εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα
πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν το µέγεθος των έργων και τα τεχνικά
τους χαρακτηριστικά, την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των παραπάνω
έργων και να διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τη σύµβαση,
απρόσκοπτα, έντεχνα και αν περατώθηκαν κανονικά.
στ. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις
επαγγελµατικές εργοληπτικές ενώσεις, ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι
εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις.
ε.

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.β εγγεγραµµένες σε επίσηµους
καταλόγους αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του
άρθρου 151 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε) (άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18),
απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που
µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Όλα τα ανωτέρω (α) έως και (δ) στοιχεία, προκειµένου να είναι παραδεκτή η
προσφορά του ∆ιαγωνιζόµενου, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που
διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών,
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών που
προηγούνται της ηµεροµηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών.
Ειδικά οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και οι Ένορκες Βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται
για συµπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει να έχουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου
µηνός πριν από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης και να υποβάλλονται σε πρωτότυπο.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του ∆ιαγωνιζόµενου) σε
νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις µόνο σε πρωτότυπο) κατά τις
διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 όπως ισχύει. Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων
αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης
δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης επιχείρησης περί του ότι τα
υποβαλλόµενα έγγραφα είναι φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. Η υπεύθυνη δήλωση
πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου, ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των
οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της
ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ. Πρωτ., ηµεροµηνία έκδοσης κ.λ.π.).
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Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται
πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν
προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το
πρωτότυπο (απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ. 1223/24.11.99,
Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄, όπως ισχύει).
Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των
δικαιολογητικών των ∆ιαγωνιζόµενων κατά ή µετά τo διαγωνισµό, εκτός της βεβαίωσης
εγγραφής στο ΜΕΕΠ. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των
δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του
φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και απόσυρσή
τους από τους ∆ιαγωνιζόµενους.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο ∆ιαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση
κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό,
αποκλείεται.
23.2.3

Μετά την ανάδειξη του Αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 23.2.2.α:
α. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε
πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση
εκδίδονται από το Πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την
αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για
ανώνυµη εταιρεία και το Πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών
προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί µη θέσης σε εκκαθάριση δεν
προσκοµίζονται από τις ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας
προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.),
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύµβουλο σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν την διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου
δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή
Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραµµένες
στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει, ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά
αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, προσκοµίζεται
η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση
του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο
χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.
γ. Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη
από:
ι. Πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και
ιι. Βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που
εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται
της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε).
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23.3

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας
Για Εργοληπτική Επιχείρηση της παραγράφου 21.1.γ, απαιτείται κατάλογος εκτελεσµένων
έργων κατά την τελευταία πενταετία συνοδευόµενος από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους,
από τα οποία στοιχεία να αποδεικνύεται ότι έχει εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά
έργα µε το δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρουν το µέγεθος των
έργων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των
παραπάνω έργων και να διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τη σύµβαση,
απρόσκοπτα, έντεχνα και αν περατώθηκαν κανονικά.

Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζόµενων περιλαµβάνει, επί ποινή
αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής
Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
24.1

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί
ποινή αποκλεισµού):
24.1.1

Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.

24.1.2

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί
νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του
καταστατικού δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω
διαγωνισµό.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα
αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08
(Κ∆Ε) να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της
(όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε
µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού
του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών
επιχειρήσεων.
Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την
εκπροσώπησή της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.
Όταν προσκοµίζεται Ενηµερότητα Πτυχίου από την οποία προκύπτει η
νοµιµοποίηση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά δεν υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση, εκτός αν είναι απαραίτητη για τη νοµιµοποίηση της
υπογραφής προσώπου που δεν προκύπτει από την Ενηµερότητα Πτυχίου (λόγω
αλλαγής στα πρόσωπα που δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εργοληπτική
επιχείρηση).

24.1.3

Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό
συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νόµιµους εκπροσώπους των µελών, για
τη σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής
των κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
ελάχιστα ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία).

24.1.4.

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για
λογαριασµό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της
παρούσας ∆ιακήρυξης.
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