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Θέμα: Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό εκμίσθωσης 
αναψυκτηρίου στο Συνοριακό Σταθμό Κήπων (Αρ. Διακήρυξης 1/2019 
ΑΔΑ:6ΑΕΜΟΡ1Υ-8Γ2)  

 
 
            ΕΡΩΤΗΣΗ 1 
 

     Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς από Συνεταιρισμό από ποιόν πρέπει να υπογραφεί η Υπεύθυνη 
Δήλωση που απαιτείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής; 

 
           ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
 
     Θα πρέπει να κατατεθεί μία υπεύθυνη δήλωση η οποία θα συμπληρωθεί και θα υπογραφεί από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού και θα δηλώνει τα εξής στοιχεία της παραγράφου 4.2 της διακήρυξης 
δηλαδή ότι οι συνεταιρισμοί  

 

 Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και ότι, επίσης, η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή  υπό 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

 Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

των άρθρων 99-106 ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή δεν έχουν υποβάλει σχέδιο 

αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις 

αν πρόκειται για αλλοδαπούς) (θα αναφέρεται ρητά η επωνυμία του συγκεκριμένου 

Επιμελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που 

ασκούν προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους προκειμένου για 

φυσικά πρόσωπα). 

 Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 
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επαγγελματική τους ιδιότητα. 

 Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη και δεν έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

  

Επίσης, από τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού και από όλα τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να κατατεθούν 

υπεύθυνες δηλώσεις που θα δηλώνουν ότι: δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για 

κάποιο  από τα αδικήματα: της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της παιδικής εργασίας, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

        ΕΡΩΤΗΣΗ 2 
 
     Χρειάζεται να προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά π.χ. ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά περί μη 

πτώχευσης στο πλαίσιο της υποβολής προσφορών; 
 
      ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
 
     Στη φάση υποβολής προσφορών δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών, αυτά προβλέπονται 

στα δικαιολογητικά κατακύρωσης σελίδα 13 της διακήρυξης (παράγραφος 7).  
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