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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την 260/10-10-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ο 
∆ήµος ∆ιονύσου θα προχωρήσει, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του 
Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την υποπ. (α) της περ. (9) και της περ (31) της παρ.1 του 
άρθρου 2 και της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιµής στην ανάθεση:«Προµήθεια Ψυχρής Ασφάλτου » και στη σύναψη σύµβασης για 

την εν λόγω εργασία , σύµφωνα µε την 260/10-10-2017  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,, 
η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά για ένα έτος ή µέχρι εξαντλήσεως του 
συµβατικού ποσού, στο ποσό των 13.888,00€ (∆έκα τρείς  χιλιάδες και οκτακόσια ογδόντα οκτώ   
ευρώ ) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον   Κ.Α 30.6662.0003  
µε την ονοµασία: «Προµήθεια Ασφαλτικού Υλικού για Συντήρηση Οδών» ποσού 13.888,00 στον 
Προϋπολογισµό  ο.ε. 2017.  Η Προµήθεια   θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας  
ανάθεσης και θα εκτελείται ως ορίζει η υπ αριθ 20/2017 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος.  
 
Η συνολική ενδεικτική δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών προϋπολογίζεται στο ποσό των 
13.888,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 

Οι ενδεικτικές τιµές µονάδας ανά εργασία , συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 

 

 

 



 

 
 

Α/Α 
 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(€) 

 Ψυχρό Ασφαλτόµιγµα σε πλαστικό 
Σάκκο 25 kg  

2.000 5,60€ / σάκος  11.200,00 

     
   ΣΥΝΟΛΟ   

11.200,00 
    ΦΠΑ 24% 2.688,00 
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 13.888,00 

 
 
Ως εκ τούτου, σας προσκαλεί   για την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και προσφοράς 
(παρουσιάζονται ακολούθως) σε σφραγισµένο φάκελλο, µέχρι τις  26/10/2017 και ώρα 12:00 
µ.µ. στο πρωτόκολλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 Τ.Κ. 145 65, Άγιος 
Στέφανος 

 

 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 
96 του  Ν.4412/2016 ) 

 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου 
εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ και να 
δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ο οικονοµικός 
φορέας  

• ∆ε βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 
• Έλαβε πλήρη γνώση  της 20/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία 

και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
• Η συµµετοχή του δε δηµιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό είδος των εργασιών τους - το οποίο θα πρέπει να σχετίζεται µε το 
αντικείµενο της πρόσκλησης. Η µή συνάφεια θα οδηγεί σε αποκλεισµό του 
συµµετέχοντος (το πιστοποιητικό να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 6 µηνών από 
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών). 

 3. Τα ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ δύναται να κατατεθούν µαζί 
µε την προφορά. Σε διαφορετική περίπτωση θα κατατεθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νοµίµου εκπροσώπου στην οποία 
θα αναγράφονται τα στοιχεία της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  και θα δηλώνεται ότι τα 
δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ θα προσκοµιστούν µε την πρόσκληση 
υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 4. Τεχνική προσφορά 
 5. Οικονοµική προσφορά.  

 
Χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης ορίζεται το χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµεροµηνία 
της σχετικής σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Κατά τη διαδικασία υπογραφής τη Σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή . 
 
Η παράβλεψη στοιχείων ή οποιαδήποτε παράτυπη και παράνοµη χρησιµοποίηση στοιχείων θα 
θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και θα επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. Η µη 
ανταπόκριση στους όρους της σύµβασης ή πληµµελής παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών 
επισύρει τη κήρυξη ως έκπτωτου µετά από Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στα άρθρα 203, 218 και 219 του ν.44 
 
Συνηµµένα: 



 

1.  Η 260/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα:«Έγκριση δαπάνης 
και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού 2017 για την προµήθεια Ψυχρής 

Ασφάλτου »   

2. Τεχνική µελέτη & Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) 
3. Νοµιµοποιητικά έγγραφα οικονοµικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 
4. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

   
 O  ∆ήµαρχος  

 Μ.Ε.∆.  
Η Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδου Αγγέλα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  20 / 2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΨΥΧΡΗΣ) ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σεπτέµβριος 2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  (ΨΥΧΡΗΣ) ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται προκειµένου να γίνει η προµήθεια ψυχρού 
ασφαλτοµίγµατος για χρήση στην αποκατάσταση ζηµιών (λακκούβες, κλπ) σε οδούς του ∆ήµου που 
προκύπτουν λόγω διάβρωσης από τα καιρικά φαινόµενα ή σκαµµάτων συνεργείων, π.χ. 
υδραυλικών, του ∆ήµου, κλπ. στις περιπτώσεις που δεν ενδείκνυται η χρήση της θερµής ασφάλτου. 
 
Η σκοπιµότητα υλοποίησης της εν λόγω προµήθειας έχει εγκριθεί µε την 118/2017 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Η εν λόγω προµήθεια θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
• Ν. 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων», ΦΕΚ 114/08.06.2006 Τεύχος Α, 

και 
• Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» στην πλέον συµφέρουσα προσφορά από οικονοµική 
άποψη, µόνο µε  βάση τη τιµή (άρθρο 86). 

 
Το CPV του προς προµήθεια υλικού είναι 24327330-4 µε τίτλο «Πισσάσφαλτος». 
 

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το ψυχρό ασφαλτόµιγµα θα έχει βάση την άσφαλτο, θα είναι εύπλαστο και κατάλληλο για τη µόνιµη 
επισκευή λακκουβών και ρωγµών στο οδόστρωµα και θα φέρει πιστοποιητικά ΚΕ∆Ε – ΥΠΕΧΩ∆Ε ή 
ισοδύναµα. 
 
Θα πρέπει να είναι ακίνδυνο στη χρήση του, να µη κολλάει στα ελαστικά των αυτοκινήτων ή στα 
παπούτσια και η εφαρµογή του να µην απαιτεί ειδικό εξοπλισµό. 
 
Θα πρέπει να µπορεί να διαστρωθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, π.χ. βροχή και 
λιµνάζοντα νερά, βαρύ χειµώνα µε παγετό, καύσωνα (ενδεικτικά από -26οC έως +49oC), κλπ. 
 
Η παράδοσή του θα γίνεται µε σάκους των 25kg σε σηµεία που θα υποδεικνύει ο ∆ήµος, τµηµατικά, 
σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ανάγκες, µε φορτηγό του αναδόχου. 
 

Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Είδος Ποσότητα (τεµάχια) Τιµή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 
    
Ψυχρό Ασφαλτόµιγµα σε πλαστικό 
Σάκκο 25 kg. 

2.000 5,60 €/σάκος    11.200,00 € 

    
  Σύνολο 11.200,00 € 
  ΦΠΑ 24%  2.688,00 € 
  ΣΥΝΟΛΟ  13.888,00 € 
 
Σύνολο ενδεικτικής δαπάνης µε ΦΠΑ 24%: ∆εκατρείς χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα οχτώ ευρώ. 
 
Ο Συντάξας  
 
Παπαδόπουλος Απόστολος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
 
 
 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) 
 
- Για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, µε όλα τα 
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιητικά.  
- Για τις Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. κλπ.  αντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα 
δηµοσιευµένου, µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο 
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014).  
- Για τις Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρµόδια 
∆ιοικητική Αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις 
στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 4250/2014) στα οποία έχουν δηµοσιευτεί η 
σύσταση της Εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.) ή τις αντίστοιχες δηµοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η (άρθρο 2 του Ν. 
4250/2014) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες 
περιπτώσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης 
της αρµόδιας ∆ιοικητικής Αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.  
- Για τις Α.Ε. επιπροσθέτως πρακτικό του ∆.Σ. µε το οποίο να εγκρίνεται η συµµετοχή της 
Εταιρείας στη συγκεκριµένη διαδικασία.  
- Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση ∆ιοικητικής ή 
∆ικαστικής Αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο 
Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.  
Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 
έχει την ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της Εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  
Σε περίπτωση αλλοδαπών Νοµικών Προσώπων προσκοµίζονται:  
Αντίγραφο του καταστατικού του Νοµικού Προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει και των 
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα 
του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας, ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και 
στις µεταβολές αυτού, καθώς και, συµπληρωµατικά, για τα Νοµικά Πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που 
διοικούνται από συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του 
συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως 
προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας καθώς και, Βεβαίωση της 
αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να 
προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο Νοµικό Πρόσωπο και τα όργανα 
διοίκησης αυτού.  
Οι Ενώσεις εταιρειών ή Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκοµίζουν 
υποχρεωτικά:  
1. Για κάθε µέλος της ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, 
ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό 
πρόσωπο, συνεταιρισµός) όπως περιγράφονται ανωτέρω.  
2. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, µε το οποίο:  

• Συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία  
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• Αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος της υπηρεσίας που αναλαµβάνει 
κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς.  

• ∆ηλώνεται ότι όλα τα µέλη αναλαµβάνουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρον κάθε ευθύνη 
για τις υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας και για την εµπρόθεσµη και σύµφωνα µε 
τα Τεύχη της ∆ιακήρυξης, εκτέλεση της προµήθειας  

• ∆ηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας  

• Ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπρξίας και των µελών της για τη 
συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των 
µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  

3. Πράξη του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση/Κοινοπραξία και στο 
∆ιαγωνισµό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016) 
 
1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών του διαγωνισµού ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.  
2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι:  
α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και  
β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής), κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας 
χώρας, έκδοσης τελευταίου 6µήνου πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις της νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του.  
Αν η χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται ,το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.  
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. 
4) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην 
ένωση.  
5) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το 
ν. 1497/1984 (Α'188). 


