
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

(σύμφωνα με το ν. 4412/2016) 

Κάθε οικονομικός φορέας που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην παρούσα σύμβαση 

οφείλει να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρου 39 του ν. 4488/2017 και τις παραγρ. 

6-11 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Όχι για τις ατομικές επιχειρήσεις). 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης, των προσώπων διοίκησης, διεύθυνσης, επο-

πτείας αλλά και της εκπροσώπησης των εταιρειών κάθε νομικής μορφής προσκομίζονται τα 

κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως κα-

ταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περί-

πτωση Α.Ε., βεβαιώσεις ΓΕΜΗ, κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του οικ. φορέα. Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροπο-

ποιήσεις των καταστατικών, τα πρόσωπα που δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία κατά την κατά-

ληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 
2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡ. 73 Ν. 4412/2016 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί το πολύ 3 μήνες πριν την υποβολή 
του, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις μη αποκλεισμού του άρθρου 
73, παρ. 1 Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά 
και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

Συνεπώς, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
 Για τις ατομικές επιχειρήσεις, τον ίδιο τον ιδιοκτήτη,  
 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  
Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

 Α) Υποβάλλεται από τον υπεύθυνο της κάθε επιχείρησης υπεύθυνη δήλωση, στην 
οποία θα δηλώνονται όλοι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει η 
επιχείρηση να καταβάλλει εισφορές, ως εξής: 

 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 
 Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) όλων των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού που τυχόν 

απασχολούν. 
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού. 



 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού. 
 Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

 

 Β) Υποβάλλονται πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τα 
οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά 
την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 

Σημειώνεται ότι η απόδειξη της ασφαλιστικής και της φορολογικής ενημερότητας είναι 
απαιτούμενη τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών όσο και κατά 
την ημέρα της υπογραφής του συμφωνητικού. Συνεπώς, για όποιες από τις ενημερότητες που 
υποβληθούν, λήξουν στο διάστημα μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού, οι ανάδοχοι 
πρέπει να υποβάλλουν επικαιροποιημένες. 

 


