
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία (φυσικό πρόσωπο η εταιρεία) 

απαιτείται να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή εκποίησης, την ημέρα και την ώρα 

της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά, επιδεικνύοντας την αστυνομική 

ταυτότητα του (είτε φυσικό πρόσωπο είτε εκπρόσωπος νομικού προσώπου):  

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Ο.ΑΝ.  

2. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης (σχετική άδεια διαχείρισης).  

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη 

επικινδύνων αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στον 

διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως αδειοδοτημένης εταιρείας για την μεταφορά 

στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. (άρθρο 10 παρ. 2 ΠΔ 116/04). 

4. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου σε ισχύ για τουλάχιστον ένα Φορτηγό ΙΧ 

του οποίου η άδεια κυκλοφορίας να αναγράφει ότι επιτρέπεται η μεταφορά 

αποβλήτων (ανάλογα με την ομάδα) και να υπάρχει ειδική ασφαλιστική κάλυψη για 

την μεταφορά αυτή.  

5. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα ή του 

νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που 

να αναγράφει ότι: -έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και 

αποδέχεται του όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. -δεν υπήρξε ένοχος 

σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο -δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή πληροφοριών που του ζητούνται με την παρούσα -δεν έχει αποκλεισθεί 

από διαγωνισμούς του δημοσίου και των ΟΤΑ  

6. Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος 

εκπρόσωπός της, καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. 

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με το νόμιμο 

εκπρόσωπο βάσει καταστατικού αλλά με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της 

υπογραφής του εκπροσωπουμένου.  

7. Για ανώνυμες εταιρίες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της 

ταυτότητας του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης μετά του γνησίου υπογραφής 

(στην περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νόμιμου εκπροσώπου 

της εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, 

όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα 

ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του συνεταιρισμού για να παραδώσει την 

προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. (Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι 



ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους 

ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο). 

9. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (άρθρο 73 του Ν.4412/2016).  

10. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.( άρθρο 73 του Ν.4412/2016). 

11 Απόσπασμα ποινικού μητρώου (άρθρο 80 του Ν.4412/2016). Η υποχρέωση του 

ως άνω αποσπάσματος εφαρμόζεται επιπροσθέτως, εκτός των ατομικών 

επιχειρήσεων και στις: α) περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και αφορά τους διαχειριστές, β) περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) που αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.  

12. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, από το οποίο να προκύπτει 

επάγγελμα σχετικό με την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 

13. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό  

14. Βεβαίωση εγγραφής στο ΗΜΑ (ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων) 


