
ΙΔΡΥΜΑ 

¨Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ¨ 

 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΑΝΑΔΕΙΞΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά και νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται να 

καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

(Α) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή εξηγμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

www.gov.gr, στην οποία θα πρέπει: 

i. Να αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, 

ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι: 

1) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ως προς το ειδικό επάγγελμά μου και 

θα εξακολουθώ να είμαι εγγεγραμμένος μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

2) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 

οποίας έλαβα γνώση. 

3) Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τον κανονισμό 

λειτουργίας του Ιδρύματος και τις αποφάσεις αυτού σχετικά με την αποφυγή της 

διάδοσης του ιού covid-19 και δηλώνω ότι ο ίδιος και οι προστηθέντες από εμένα 

είναι πλήρως εμβολιασμένοι. 

4) Δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση. 

5) Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών προς το 

Ίδρυμα. 

6) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του 

Ιδρύματος, ιδίως περί αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης του Ιδρύματος ή την κρίση της Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

7) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν είναι μικρότερος του προβλεπόμενου από τη 

διακήρυξη. 

8) Τα έγγραφα που προσκομίζω είναι γνήσια, η δε ανακρίβεια των δηλούμενων 

στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

 



 

(Β) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν καταδικάσθηκαν µε τελεσίδικη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δολίας 

χρεωκοπίας. Στα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδίδεται για τον νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

(Βα) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση νομικού 

προσώπου απαιτείται το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου. 

(Ββ) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού εὐρῶ 150,00  (ἐγγυητική ἐπιστολή 

αορίστου διάρκειας ἤ ἡ ἐγγύησις εἰς χρήμα).  

(Γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στη διαδικασία κηρύξεως 

πτώχευσης, εκκαθάρισης κοινής ή ειδικής, εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007, 

αναγκαστικής διαχείρισης, συµβιβασµού µε τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησής 

τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση (δικαστικής 

φερεγγυότητας). 

(Δ) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, έκδοσης του τρέχοντος μηνός, ότι έχουν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (εργοδοτικές 

και εργατικές δηλαδή τόσο τις ατομικές τους όσο και των εργαζομένων σε αυτούς, εάν 

απασχολούν) και φορολογικών υποχρεώσεων. 

(Ε) Έγγραφα νομιμοποίησης (μόνο για τα νομικά πρόσωπα), ενδεικτικά κωδικοποιημένο 

καταστατικό, απόφαση ΔΣ, Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης κλπ και οποιοδήποτε 

επίσημο αποδεικτικό στοιχείο και νομιμοποιητικό έγγραφο, από τα οποία θα αποδεικνύεται 

το δικαίωμα δέσμευσης με την υπογραφή τους και μόνον κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας 

των Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ των εκάστοτε εξουσιοδοτουμένων προσώπων, εφόσον 

αυτό δεν προβλέπεται από το προσκομιζόμενο καταστατικό. Πάντα τα ανωτέρω έγγραφα να 

είναι νομίμως και προσφάτως εξηγμένα από το αρμόδιο ΓΕΜΗ και κάθε άλλη αρμόδια 

Αρχή. 

(ΣΤ) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), έκδοσης του τελευταίου 

τριµήνου, μεταβολών και τροποποίησης καταστατικού του νομικού προσώπου (μόνο για τα 

νομικά πρόσωπα) και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί της εκπροσώπησης. 

(Ζ) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ότι δεν έχει λυθεί το 

συμμετέχον νομικό πρόσωπο (μόνο για τα νομικά πρόσωπα). 



(Η) 1. -Προκειμένου διά προμήθειαν ὑλικοῦ ἀπαιτεῖται πιστοποιητικόν τοῦ ἀρμοδίου 

ἐμπορικού Ἐπιμελητηρίου περί ἐγγραφῆς τῆς ἐπιχειρήσεως εἰς αὐτό.  

         - Προκειμένου διά παροχήν Ὑπηρεσιω̃ν, ἀπαιτει̃ται ἂδεια  ὲξασκήσεως  

ἐπαγγέλματος ἐπ’ ὸνόματι τοῦ διαγωνιζομένου.- 

2. Aντίγραφα πιστοποίησης HACCP, ISO (άρθρα. 5, 6 της ΥΑ 47829/2017/ΦΕΚ 2161/Α) 

όπου υπάρχουν.  

(Θ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπουμένου. 

(Ι) Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς (σφραγισμένο) με ανάλυση των τεχνικών στοιχείων και 

προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτό είναι δυνατό. 

(ΙΑ) Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς (σφραγισμένο) ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην 

παρούσα. 

  Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται, από επιστολή, η οποία είναι εκτός του 

σφραγισμένου φακέλου και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το νομικό/φυσικό 

πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση 

του υποψηφίου για συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και υπογράφεται από τον 

υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.  

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

Δευτέρα 13-12-2021, ὣρα 14:00  

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Γραφεῖα Ἱδρύματος Ἀσύλου Ἀνιάτων Καλαμάτας 

Ὁδός Λακωνικής 333 – Καλαμάτα 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ἡ συμμετοχή εἰς τόν διαγωνισμόν ἀποτελεῖ τεκμήριον ἀνεπιφυλάκτου 

ἀποδοχῆς τῶν ὅρων τῆς σχετικῆς Διακυρήξεως, ἡ ὁποία διανέμεται παρά τῆς Διευθύνσεως 

τοῦ ἱδρύματος. 

 



 

ΙΔΡΥΜΑ 

¨Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ¨ 

 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, φυσικά και νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται να 

καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

(Α) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, με 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή εξηγμένη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

www.gov.gr, στην οποία θα πρέπει: 

i. Να αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, 

ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι: 

1) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ως προς το ειδικό επάγγελμά μου και 

θα εξακολουθώ να είμαι εγγεγραμμένος μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

2) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 

οποίας έλαβα γνώση. 

3) Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τον κανονισμό 

λειτουργίας του Ιδρύματος και τις αποφάσεις αυτού σχετικά με την αποφυγή της 

διάδοσης του ιού covid-19 και δηλώνω ότι ο ίδιος και οι προστηθέντες από εμένα 

είναι πλήρως εμβολιασμένοι. 

4) Δεν έχω αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση. 

5) Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών προς το 

Ίδρυμα. 

6) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση του 

Ιδρύματος, ιδίως περί αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης του Ιδρύματος ή την κρίση της Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

7) Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν είναι μικρότερος του προβλεπόμενου από τη 

διακήρυξη. 

8) Τα έγγραφα που προσκομίζω είναι γνήσια, η δε ανακρίβεια των δηλούμενων 

στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 



(Β) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν καταδικάσθηκαν µε τελεσίδικη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 

άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δολίας 

χρεωκοπίας. Στα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδίδεται για τον νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

(Βα) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας για φυσικά πρόσωπα. Σε περίπτωση νομικού 

προσώπου απαιτείται το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου. 

(Ββ) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού εὐρῶ 150,00  (ἐγγυητική ἐπιστολή 

αορίστου διάρκειας ἤ ἡ ἐγγύησις εἰς χρήμα).  

(Γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στη διαδικασία κηρύξεως 

πτώχευσης, εκκαθάρισης κοινής ή ειδικής, εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007, 

αναγκαστικής διαχείρισης, συµβιβασµού µε τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησής 

τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση (δικαστικής 

φερεγγυότητας). 

(Δ) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, έκδοσης του τρέχοντος μηνός, ότι έχουν εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δηλαδή τόσο 

τις ατομικές τους όσο και των εργαζομένων σε αυτούς, εάν απασχολούν (εργοδοτικές και 

εργατικές) και φορολογικών υποχρεώσεων. 

(Ε) Έγγραφα νομιμοποίησης (μόνο για τα νομικά πρόσωπα), ενδεικτικά κωδικοποιημένο 

καταστατικό, απόφαση ΔΣ, Φ.Ε.Κ. σύστασης και εκπροσώπησης κλπ και οποιοδήποτε 

επίσημο αποδεικτικό στοιχείο και νομιμοποιητικό έγγραφο, από τα οποία θα αποδεικνύεται 

το δικαίωμα δέσμευσης με την υπογραφή τους και μόνον κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας 

των Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ των εκάστοτε εξουσιοδοτουμένων προσώπων, εφόσον 

αυτό δεν προβλέπεται από το προσκομιζόμενο καταστατικό. Πάντα τα ανωτέρω έγγραφα να 

είναι νομίμως και προσφάτως εξηγμένα από το αρμόδιο ΓΕΜΗ και κάθε άλλη αρμόδια 

Αρχή. 

(ΣΤ) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), έκδοσης του τελευταίου 

τριµήνου, μεταβολών και τροποποίησης καταστατικού του νομικού προσώπου (μόνο για τα 

νομικά πρόσωπα) και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί της εκπροσώπησης. 

(Ζ) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ότι δεν έχει λυθεί το 

συμμετέχον νομικό πρόσωπο (μόνο για τα νομικά πρόσωπα). 



(Η) 1. -Προκειμένου διά προμήθειαν ὑλικοῦ ἀπαιτεῖται πιστοποιητικόν τοῦ ἀρμοδίου 

ἐμπορικού Ἐπιμελητηρίου περί ἐγγραφῆς τῆς ἐπιχειρήσεως εἰς αὐτό.  

          - Προκειμένου διά παροχήν Ὑπηρεσιω̃ν, ἀπαιτει̃ται ἂδεια  ὲξασκήσεως  

ἐπαγγέλματος ἐπ’ ὸνόματι τοῦ διαγωνιζομένου.- 

2. Aντίγραφα πιστοποίησης HACCP, ISO (άρθρα. 5, 6 της ΥΑ 47829/2017/ΦΕΚ 2161/Α) 

όπου υπάρχουν.  

 (Θ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπουμένου. 

(Ι) Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς (σφραγισμένο) με ανάλυση των τεχνικών στοιχείων και 

προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτό είναι δυνατό. 

(ΙΑ) Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς (σφραγισμένο) ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην 

παρούσα. 

  Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται, από επιστολή, η οποία είναι εκτός του 

σφραγισμένου φακέλου και στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το νομικό/φυσικό 

πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή αποτελεί την αίτηση 

του υποψηφίου για συμμετοχή του στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και υπογράφεται από τον 

υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.  

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

Δευτέρα 13-12-2021, ὣρα 14:00  

  

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Γραφεῖα Ἱδρύματος Ἀσύλου Ἀνιάτων Καλαμάτας 

Ὁδός Λακωνικής 333 – Καλαμάτα 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ἡ συμμετοχή εἰς τόν διαγωνισμόν ἀποτελεῖ τεκμήριον ἀνεπιφυλάκτου 

ἀποδοχῆς τῶν ὅρων τῆς σχετικῆς Διακυρήξεως, ἡ ὁποία διανέμεται παρά τῆς Διευθύνσεως 

τοῦ ἱδρύματος. 


