
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Α»
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ΕΓΓΡΑΦΑ     ΚΑΙ     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

          1.    Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση  εντός προθεσμίας είκοσι (20)  ημερών  από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν οφείλει να 
καταθέσει, σε σφραγισμένο φάκελο,  υποχρεωτικά και επί ποινή απορρίψεως, 
τα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο 
άρθρο 6 του ΠΔ 118/07. Τα δικαιολογητικά αυτά αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του ΠΔ 
118/07. 

Α. ΟΙ     ΕΛΛΗΝΕΣ     ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για 
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
6μήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και 
επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

3.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις του.
 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.

4.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι 
της επίδοσης της κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

5.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

          Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα 
αφορά όλους τους απασχολούμενους  με οποιαδήποτε  σχέση εργασίας  στην 
επιχείρησή του  (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους 
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του 
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται:         

           α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά 
ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και  

   

            β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το 
γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς 
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η 
δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας.

Β. ΟΙ     ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ     ΠΟΛΙΤΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 
60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου 6μήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, της περίπτωσης (2) του εδ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία..
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3.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας 
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 
κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του ή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

4.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της 
κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

5.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

              Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολού-
μενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται:

  

                 α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά 
ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και

                 β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας 
όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ 
αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της 
παρούσας.

Γ.  ΤΑ     H  ΜΕΔΑΠΑ     Η     ΑΛΛΟΔΑΠΑ     ΝΟΜΙΚΑ     ΠΡΟΣΩΠΑ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή 
αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
6μήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 
(Α΄ 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3.

Για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε. και Ο.Ε., Ε.Ε. και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις Α.Ε., απόσπασμα ποινικού 
μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας.

4. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ     1:  
          α.  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο 
της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
         β.      Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το 
αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον 
διαγωνισμό επιχείρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ     2:  

         Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους είναι  ασφαλισμένοι  οι με οποιαδήποτε  σχέση 
εργασίας  απασχολούμενοι  στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό 
πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, 
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εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα 
όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής: 

        1.   Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα:

              α)  κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά 
ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και 

              β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του 
εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους 
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.

        2.  Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:

             α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά 
ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του 
το νομικό πρόσωπο και

             β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρ-
μόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα 
δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 
απασχολούμενοι σ’ αυτό.  

           Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά 
της παρούσας.

Δ.  ΟΙ     ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του 
άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 
του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της 
παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

3. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

4. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Ε.  ΟΙ     ΕΝΩΣΕΙΣ     /     ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο πάροχο 
υπηρεσιών, που συμμετέχει στην Ένωση ή την κοινοπραξία. Σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς από Ένωση ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.07.2007) 

2.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον 
Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

            α.   Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι 
δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας προσθήκης, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά ως εξής:

                    (1)   Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα 
αξία ίση ή ανώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς 
υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 
ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της 
χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος.

                    (2)   Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα 
αξία κατώτερη των προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 
4 του Π.Δ. 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας 
εγκατάστασης. 

           β.    Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα 
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νομικές καταστάσεις.
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          γ.  Όταν ο διαγωνιζόμενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, αποκλείεται από τον διαγωνισμό εφαρμοζόμενου του άρθρου 
20 του Π.Δ. 118/2007.

           δ.    Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, 
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας διακήρυξης.

Ακριβές Αντίγραφο

Υπχος (Ο) Γεώργιος Σκιαθίτης ΠΝ
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ. Προμηθειών

Επγός (Ο) Χρίστος Γκιώνης 
Τμηματάρχης Προμηθειών ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
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