
 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2/2019 
για την 
Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Περιφερειακών 
 
 
Προσάρτημα Ι 
Αιτήματα Διευκρινίσεων από υποψήφιους παρόχους και Σχετικές Απαντήσεις 
 
1. Στο Παράρτημα Ι. Υπόδειγμα Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ζητάτε να υποβληθεί μαζί με την 
αίτηση, συνημμένο ένα (1) νομιμοποιητικό δικαιολογητικό. 
 
Θέλουμε να μας ενημερώσετε ποιο νομιμοποιητικό δικαιολογητικό εννοείται ; 
 
1. Στο Άρθρο 6 του σώματος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφέρεται 
 
«ΆΡΘΡΟ 6 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση υπό τη μορφή αίτησης, στην οποία θα περιλαμβάνεται 
η διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Η αίτηση πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη 
από τον τον νόμιμο εκπρόσωπο (όπως αποδεικνύεται με νομιμοποιητικά έγγραφα) ή νομίμως 
εξουσιοδοτημένου αυτού.» 
 
Ως νομιμοποιητικά έγγραφα νοούνται: 
 
Α. Σε περίπτωση ΑΕ 
i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, θεωρημένο από αρμόδια αρχή  
ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού, 
εκδόσεως το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
iii) Τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί το καταστατικό σύστασης και οι τυχόν τροποποιήσεις του, άλλως 
όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι το καταστατικό σύστασης και οι τυχόν τροποποιήσεις του 
έχουν δημοσιευθεί στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. 
iv) Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησής του σε σώμα και την παροχή 
εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του, όπως αυτή έχει δημοσιευθεί νόμιμα. 
 
Β. Σε περίπτωση ΕΠΕ 
i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, θεωρημένο από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση 
που δεν έχει γίνει κωδικοποίηση, το καταστατικό σύστασης με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και 
τα σχετικά ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, άλλως όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι 
τροποποιήσεις έχουν δημοσιευθεί στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. 
ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού, 
εκδόσεως το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
Γ. Σε περίπτωση ΙΚΕ 
i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, θεωρημένο από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση 
που δεν έχει γίνει κωδικοποίηση, το καταστατικό σύστασης με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και 
όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι τροποποιήσεις έχουν δημοσιευθεί στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. 



 

ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές τροποποιήσεις το οποίο θα 
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
 
Δ. Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών (ομόρρυθμες - ΟΕ, ετερόρρυθμες - ΕΕ) 
i) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, θεωρημένα από την 
αρμόδια αρχή. 
ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού, 
εκδόσεως το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνίαυποβολής των προσφορών. 
 
Ε. Πέραν των ανωτέρω αναφερομένων κατά περίπτωση εγγράφων υποβάλλεται επιπλέον απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου (εάν πρόκειται για Α.Ε.) ή του αντίστοιχου αρμοδίου οργάνου διοίκησης (εάν 
πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο τύπο νομικού προσώπου) με την οποία αποφασίζεται η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό και παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπογράφοντα την προσφορά, εφόσον ο υπογράφων δεν 
είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός του. 
 
ΣΤ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το ισχύον καταστατικό του. 


