
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την : «Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση

εργασιών διαμόρφωσης του ΑΛΣ 5000 της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.». 

II  . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων

σαράντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών #4.842,20€#, το οποίο επιμερίζεται σε #3.038,00€# για την προμή-

θεια των απαιτούμενων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης του Υπηρεσιακού οχήματος

ΑΛΣ  5000  της  Επισκευαστικής  Βάσης  Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  (ΑΔΑΜ  :  21REQ008219241)  και

#1.804,20€# για την εκτέλεση των εργασιών διαμόρφωσης του Υπηρεσιακού οχήματος ΑΛΣ 5000 της Επι-

σκευαστικής  Βάσης  Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,  (ΑΔΑΜ  :  21REQ008219793),  συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και θα χρηματοδοτηθεί μέσω Τακτικού Προϋπολογι-

σμού έτους 2021. Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας λαμ-

βάνοντας υπόψη τον συνολικό και τους επιμέρους προϋπολογισμούς.  

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ως κριτήριο ανάθεσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

IV  .   ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ :          

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV

1 Η  διαμόρφωση  του  Υπηρεσιακού  οχήματος  ΑΛΣ  5000  (MERCEDES
SPRINTER 313  CDI)  σε  κινητό  συνεργείο  αποσκοπεί  στην  ποιοτική  και
ποσοτική  αναβάθμιση  των  δυνατοτήτων  της  Επισκευαστικής  Βάσης
Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  και  πρέπει  να  δοθεί  μέριμνα,  ώστε μετά τις
παρεμβάσεις στον χώρο φόρτωσης του οχήματος, να παρέχεται η μέγιστη
δυνατή  εκμετάλλευση  του  χώρου,  η  όσο  το  δυνατό  μικρότερη  και
ομοιόμορφη καταπόνηση του αμαξώματος,  η  αποθήκευση εργαλείων –
υλικών με τον ασφαλέστερο και βέλτιστο τρόπο και η βέλτιστη εργονομία,
έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνονται  βέλτιστα  αποτελέσματα  επισκευής  /
συντήρησης  επιχειρησιακών  μέσων  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  (σκάφη  –  οχήματα),
μείωση του χρόνου εργασίας και αύξηση των επιπέδων ασφαλείας. 
Προς  την  κατεύθυνση  αυτή  η  προμήθεια  υλικών  περιλαμβάνει  κατ΄
ελάχιστο τα κάτωθι : 
(1) Ένα  (01)  σύστημα  ραφιών  με  γενικές  διαστάσεις  τουλάχιστον
1225x1700mm (ΜΧΥ) και βάθος 365mm. Η θέση του συστήματος να είναι
στη δεξιά πλευρά του οχήματος επί του θόλου. Η σύνθεση να αποτελείται
από τα εξής στοιχεία (από κάτω προς τα πάνω) :
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 Αποθηκευτικός χώρος με πόρτα κατάλληλου υλικού.
 Τέσσερα (04) τουλάχιστον συρτάρια με τις μέγιστες δυνατές εσω-

τερικές διαστάσεις μήκους και βάθους, σταθερού ή κλιμακούμε-
νου ύψους με τουλάχιστον τρία (03) αποσπώμενα διαχωριστικά
και αντιολισθητικό τάπητα για τοποθέτηση εργαλείων / υλικών.   

 Τέσσερα (04) τουλάχιστον ανοιχτά ράφια με τη μέγιστη δυνατή
διάσταση  μήκους,  βάθους  και  ύψους,  με  διαμορφωμένο
εμπρόσθιο χείλος, με τουλάχιστον τέσσερα (04) διαχωριστικά και
αντιολισθητικό – αντικραδασμικό τάπητα για τοποθέτηση υλικών.

Τα πλευρικά  τοιχώματα  των  δομικών στοιχείων της  σύνθεσης  να  είναι
διάτρητα, ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί ασφαλής στήριξη σε διάφορα
στοιχεία (φαρμακείο, πυροσβεστήρα κ.λ.π.).  
(2) Ένα (01) σύστημα ραφιών με γενικές διαστάσεις 1225x1025mm (ΜΧΥ)
και βάθος 365mm. Η θέση του συστήματος να είναι πίσω από την καμπίνα
οδηγού -  συνοδηγών του οχήματος.  Η σύνθεση να αποτελείται  από τα
εξής στοιχεία (από κάτω προς τα πάνω) :

 Αποθηκευτικός χώρος – ντουλάπι με ανοιγόμενο ρολό, πλάτη για
την αποφυγή μετακίνησης αντικειμένων από την πίσω πλευρά του
συστήματος, κλειδαριά, αντιολισθητικό δάπεδο στο εσωτερικό του
και διαστάσεις τουλάχιστον  1225x450mm (ΜΧΥ).

 Τρία (03) τουλάχιστον συρτάρια με τις μέγιστες δυνατές εσωτερι-
κές  διαστάσεις  μήκους και  βάθους,  σταθερού ή κλιμακούμενου
ύψους με  τουλάχιστον  τρία  (03)  αποσπώμενα διαχωριστικά και
αντιολισθητικό τάπητα για τοποθέτηση εργαλείων / υλικών.   

 Ένας  (01)  σταθερός  πάγκος  εργασίας  διάστασης  τουλάχιστον
1228x375x25mm με επένδυση από ειδικό λουστραρισμένο ξύλο
αντοχής, καθώς και ελαστικές γωνίες για την προστασία των τεχνι-
κών.  

 Ένας (01) πτυσσόμενος πάγκος εργασίας κατάλληλων διαστάσεων
και αυξημένης αντοχής, με αναδιπλούμενο ποδαρικό για στήριξη
σε πλήρη ανάπτυξη του πάγκου εξωτερικά του χώρου φόρτωσης.
Επί του πάγκου να φέρεται μέγγενη.    

Ομοίως,  όπως  και  παραπάνω  τα  πλευρικά  τοιχώματα  των  δομικών
στοιχείων  της  σύνθεσης  να  είναι  διάτρητα,  ώστε  να  μπορεί  να
εξασφαλιστεί  ασφαλής  στήριξη  σε  διάφορα  στοιχεία  (φαρμακείο,
πυροσβεστήρα κ.λ.π.).
(3)   Λοιπός εξοπλισμός :

 Δύο (02) τουλάχιστον ειδικές βιομηχανικές δέστρες (Light Airline
tracks),  για  το  δάπεδο  του  χώρου  φόρτωσης  ανάμεσα  στους
θόλους του οχήματος για συγκράτηση φορτίων και εργαλείων.

 Δύο (02) τουλάχιστον παροχές ρεύματος (πολύπριζα), μία για κάθε
σύστημα ραφιών. 

 Δύο (02) τουλάχιστον φωτιστικά  led στο χώρο φόρτωσης με δια-
κόπτη επί της μετώπης του οχήματος.

 Ένα (01) εξάρτημα τοποθέτησης ρολού χαρτιού Φ130.
 Ένα (01) φαρμακείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, καθώς και  εξάρ-

τημα στήριξης αυτού.
 Ένα (01) πλαστικό δοχείο νερού με βρυσάκι και βάση για κρεμο-

σάπουνο, καθώς και εξάρτημα στήριξης αυτού.
 Μία (01) σκάφη αποθήκευσης εργαλείων κατά τη μετακίνηση.
 Μία (01) βάση αποθήκευσης / συγκράτησης σπρέι και άλλων πα-

ραπλήσιων υλικών κατά τη μετακίνηση.



 Μία (01) μέγγενη 125 mm με περιστρεφόμενη βάση.
Όλα  τα  δομικά  στοιχεία  της  κατασκευής  πρέπει  να  αποτελούνται  από
ενισχυμένα  χαλύβδινα  στοιχεία  μέγιστης  αντοχής.  Η  συγκράτηση  των
δομικών στοιχείων στο χώρο φόρτωσης του οχήματος πρέπει να γίνει με
γνώμονα την ισχυρή στερέωσή τους με ειδικά πιστοποιημένα στοιχεία, τον
περιορισμό  των  κραδασμών  και  των  παραγόμενων  ήχων.  Τα  συρτάρια
πρέπει να έχουν οδηγούς απαλής λειτουργίας, εργονομικά χερούλια και
ειδικές ασφάλειες αυτόματης συγκράτησης σε ανοιχτή / κλειστή θέση. Η
αντοχή φόρτωσης των συρταριών σε ανοιχτή θέση να είναι τουλάχιστον
πενήντα (50) kg ανά συρτάρι και των ραφιών τουλάχιστον ογδόντα (80) kg
ανά  ράφι.  Όλα  τα  υλικά  που  αναφέρονται  στο  παρόν  πρέπει  να
υπερκαλύπτουν  όλες  τις  απαιτήσεις  των  διεθνών  προτύπων  ISO (ISO
9001:2015, ISO 14001:2015) και CE, που διέπουν τη λειτουργία τους και να
είναι εγγράφως πιστοποιημένα κατά  ISO και  Crash-test, ενώ ταυτόχρονα
πρέπει  να  εξασφαλίζεται  η  κατασκευαστική  αρτιότητα,  η  αντοχή,  η
λειτουργικότητα  -  εργονομία,  η  προστασία  ασφάλειας,  υγείας,
περιβάλλοντος  κατά  τη  χρήση  τους,  καθώς  και  η  μελλοντική
επεκτασιμότητά τους. Επίσης να φέρεται ειδικό πινακίδιο τοποθετημένο
από  το  εργοστάσιο  κατασκευής  με  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία,  όπως
επωνυμία κατασκευαστή, αριθμό σειράς, προέλευση, CE.           

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

3.038,00€

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :        

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ CPV ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1

Εκτέλεση  εργασιών  συναρμολόγησης  και  τοποθέτησης  του  εξοπλισμού,
που  περιγράφεται  στον  πίνακα  Α,  επί  του  Υπηρεσιακού  οχήματος  ΑΛΣ
5000  (MERCEDES SPRINTER 313  CDI)  της  Επισκευαστικής  Βάσης
Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.   
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

1.804,20 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : τέσσερις  χιλιάδες  οκτακόσια  σαράντα  δύο  ευρώ  και  είκοσι  λεπτά
#4.842,20€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

Τέλος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης του Υπηρεσιακού οχήματος ΑΛΣ 5000

απαιτείται  η  παράδοση  και  επίδειξη  του  εξοπλισμού  στην  Επισκευαστική  Βάση  Θεσσαλονίκης  από

εξειδικευμένο  προσωπικό.  Επιπρόσθετα  πρέπει  να  προσκομισθούν  οι  δηλώσεις  συμμόρφωσης  και  τα

πιστοποιητικά πιστοποίησης των υλικών κατά ISO (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) και Crash-Test, καθώς

και τα ενημερωτικά τεχνικά φυλλάδια.       

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια

ειδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ανωτέρω πινάκων Α και Β. 



V  . ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και εκτέλεσης των εργασιών των πινάκων της

παραγράφου IV,  ορίζεται  η  έδρα  της  Επισκευαστικής  Βάσης  Θεσσαλονίκης,  η  οποία  βρίσκεται   εντός

Λιμένος Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : 541 10, τηλ. Επικοινωνίας : 2313 325868. 

V  I  . ΧΡΟΝΟΣ   ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ -   ΟΛΟΚΛΗΡΩ  ΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και ολοκλήρωσης των εργασιών των πινάκων της

παραγράφου IV,  δεν  θα ξεπερνά τις  εξήντα (60)  ημέρες  από την επομένη ημέρα της υπογραφής  της

σχετικής σύμβασης. 

VΙΙ.   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ -   ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την :

(α) αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Υ.ΝΑ.Ν.Π, όσον αφορά την προμήθεια

των υλικών, και

(β) επισπεύδουσα Υπηρεσία Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όσον αφορά την εκτέλεση των εργασιών,

οι  οποίες  θα  ελέγχουν  την  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  του  παρόντος  και  την

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγούνται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε

περίπτωση μη τήρησης των συμβατικών όρων. 

Η  παραλαβή θα  πραγματοποιηθεί  τμηματικά από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Παραλαβών  του

Υ.ΝΑ.Ν.Π, ως ακολούθως :

(α) Με  την  παραλαβή  των  υπό  προμήθεια  υλικών κατόπιν  έκδοσης  σχετικής  Υπηρεσιακής

βεβαίωσης από την Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα παραδοθέντα είδη πληρούν

τους όρους της σύμβασης, είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και συνοδεύονται από εγγύηση

καλής κατάστασης - λειτουργίας. Σε περίπτωση που κατά την  παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και

πριν  από τη χρησιμοποίησή τους βρεθούν στο  σύνολό τους ή  μέρος  απ’  αυτά ελαττωματικά και  δεν

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, θα ζητηθεί από τον Ανάδοχο η αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας

με  ίση  ποσότητα,  που  θα  πληροί  τους  όρους  της  παρούσας.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  κάνει  την

αντικατάσταση εντός δέκα (10) ημερών, σε αντίθετη περίπτωση υπόκειται στις προβλεπόμενες από τη

νομοθεσία  κυρώσεις.  Η  ως  άνω  Επιτροπή  Παραλαβών  θα  πραγματοποιήσει  την  παραλαβή  και  θα

αποστείλει  το  συνταχθέν  πρωτόκολλο  στη  Διεύθυνση  Προμηθειών  &  Εποπτείας Αποθηκών/  Τμήμα

Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών (εις τριπλούν), για περαιτέρω ενέργειες.

(β) Με την  ολοκλήρωση των εργασιών κατόπιν έκδοσης σχετικής Υπηρεσιακής βεβαίωσης από

την Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με την οποία θα βεβαιώνεται ότι οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν πληρούν τους

όρους της σύμβασης,  έγιναν σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές και  συνοδεύονται  από εγγύηση

καλής κατάστασης - λειτουργίας. Η ως άνω Επιτροπή Παραλαβών θα πραγματοποιήσει την παραλαβή και



θα αποστείλει το συνταχθέν πρωτόκολλο στη Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/ Τμήμα

Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών (εις τριπλούν), για περαιτέρω ενέργειες.

VIII  . ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα υπό προμήθεια είδη και οι υπό εκτέλεση εργασίες θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση

καλής κατάστασης και λειτουργίας. Η χρονική διάρκειά της δε μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12)

μηνών και εκκινεί από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών - εργασιών. 

IX  . ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα

αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/2016, Α΄ 147) τα κάτωθι :

α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), 

γ) Ο τίτλος της προμήθειας : («Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης του

ΑΛΣ 5000 της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»), 

δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (10/06/2021)

ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους  με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνες με τα διαλαμβανόμενα

στο παρόν Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και θα περιέχουν τα κάτωθι :

1. Στον  σφραγισμένο  φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  τοποθετείται  κάθε  έγγραφο  και

δικαιολογητικό  (πιστοποιητικά CE,  ISO,  Crash Test,  εγχειρίδια,  τεχνικά φυλλάδια των μηχανημάτων και

συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν) που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα (του

προσφέροντος)   σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και οτιδήποτε άλλο απαιτείται στο παρόν Τεύχος

Τεχνικών Προδιαγραφών.  

2. Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινή απόρριψης

τα κάτωθι :

- Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών - εργασιών.

- Η συνολική προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ, η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.

Σε  περίπτωση  διαφοροποίησης  μεταξύ  της  αναγραφόμενης  τιμής  αριθμητικώς  και  ολογράφως,

λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε

άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια των

υλικών και την εκτέλεση  των εργασιών  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη σύμβαση. 

- Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό % στο οποίο υπάγονται τα είδη και οι εργασίες.  



               - Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον επτά μήνες).

            Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον

πίνακα που ακολουθεί :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων

κρατήσεων υπέρ δημοσίου)

Φ.Π.Α.
(%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται

και η οικονομική προσφορά.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ο  Προσωρινός  Ανάδοχος,  ενημερώνεται  εγγράφως  από  την  Επιτροπή  αξιολόγησης  μέσω  της

επισπεύδουσας  Υπηρεσίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Ε.Β.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)  για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών

ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147),  σε σφραγισμένο

φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του.

Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ» και τον τίτλο

της προμήθειας, θα περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι :

Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου

εγγράφου που εκδίδεται  από αρμόδια δικαστική  ή διοικητική  αρχή του κράτους  μέλους  ή της χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν

υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση  για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην

παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα με την ιδιότητα

μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή προσώπου που έχει

εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό,  ιδίως  τους  διαχειριστές  Ε.Π.Ε.  και

προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών.

Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του οικονομικού

φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στην

παράγραφο 1, του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό

φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9, του άρθρου 80, του Ν.



4412/2016  (Α΄  147),  αντί  του  προαναφερθέντος  αποσπάσματος,  δύναται  να  υποβάλει  Υπεύθυνη

Δήλωση του  Ν.  1599/1986  (Α΄  75),   θεωρημένη για  το  γνήσιο  της  υπογραφής.  Eν  λόγω  Υπεύθυνη

Δήλωση δύναται να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της Eνιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).

B.  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του

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

του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός

φορέας, εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

κατά τα ρητώς οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

Τα  ανωτέρω  αποδεικτικά  μέσα  γίνονται  αποδεκτά  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις των παραγράφων 12 και 13, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει. 

          Αν δεν προσκομισθούν ή προσκομισθούν εκπροθέσμως  τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών  η

ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων εκ των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, του Ν. 4412/2016 (Α΄

147),  απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και η ανάθεση γίνεται στον

προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ» πληρούν τις προϋποθέσεις.


