
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 6.2(1)(α) του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα 

εγκατάστασής του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

εδαφίου 6.2(1)(γ) του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το οποίο να προκύπτει 

ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 6.2(1)(ι) του Τόμου Α των Εγγράφων 

Διαγωνισμού σχετικά με την αδήλωτη ή παράνομη απασχόληση.  

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων από το οποίο να προκύπτει ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 6.2(1)(ι) του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, 

αναφορικά με το Διάταγμα για τον κατώτατο μισθό. 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής του από το οποίο να 

προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του 6.2(1)(β) του Τόμου Α των Εγγράφων 

Διαγωνισμού.  

Αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών είναι: 

 Τμήμα Φορολογίας  - Έντυπο (Τ.Φ.  2004) 2018 

 Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για 

αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023) 

6. Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης (Παράρτημα  4).  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, η Δήλωση 

Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης θα πρέπει να υποβληθεί και για τους άλλους φορείς. 

7. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας τα πιο πάνω υποβάλλονται για κάθε ένα συμμετέχοντα στην 

κοινοπραξία σύμφωνα με το 6.2(2) του Τόμου Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά μπορούν να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Αναδόχου, στα δε κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασής του. 

8. Άδεια «ατομικού συστήματος» διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και 

Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), η οποία να βρίσκεται σε ισχύ. Η συγκεκριμένη έγκριση εκδίδεται από το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

ή 

Αντίγραφο αποδεικτικού εγγράφου για τη συμμετοχή του ως μέλος σε αδειοδοτημένο «Συλλογικό 

Σύστημα» διαχείρισης ΑΕΚΚ, του οποίου η άδεια να βρίσκεται σε ισχύ. Η έγκριση του Συλλογικού 

Συστήματος εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  

 

Σημείωση: 

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1-5 πιο πάνω, γίνονται αποδεκτά εφόσον 

πληρούνται σωρευτικά τα πιο κάτω: 

 Είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα 

 Έχουν εκδοθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 


