
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (01) ΤΚΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΤ ΧΕΙΡΑΠΟΚΕΤΩΝ (X-RAY) ΓΙΑ ΣΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΚΣΙΡΙΟ ΤΝΑΝΠ 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ 
το παρόν ζγγραφο περιγράφονται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ για τθν προμικεια μιασ (01) ςυςκευισ ελζγχου 
χειραποςκευϊν (X-RAY) για το κεντρικό κτίριο ΤΝΑΝΠ. 
 
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοςίων ευρϊ 
#37.200,00€# ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% και κρατιςεων υπζρ δθμοςίου και κα χρθματοδοτθκεί 
από τον τακτικό προχπολογιςμό του ΤΝΑΝΠ οικονομικοφ ζτουσ 2021. Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με το κόςτοσ 
μεταφοράσ και τθσ τοποκζτθςθσ.  
 
III. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ ορίηεται θ χαμθλότερθ τιμι. 
 
ΙV. ΠΙΝΑΚΑ  ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ 
Σο υπό προμικεια είδοσ αναγράφεται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΟΤ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
(ΣΕΜΑΧΙΑ) 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ (€) 
(ΤΜ/ΝΟΤ ΦΠΑ 24% ΚΑΙ 

ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΤΠΕΡ 
ΔΗΜΟΙΟΤ) 

CPV 

1. 
 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΤΚΕΤΗ  X-RAY 
01 #37.200,00€# 

38582000-8  

 
ΤΝΟΛΟ  01 #37.200,00€# 

    
  V. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 
    
ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ 
Η μονάδα κα είναι καινοφρια και αμεταχείριςτθ, όλο το hardware να είναι pc-based και ςφμφωνα με τα 
διεκνι πρότυπα (standards) και κα διακζτει τα κάτωκι χαρακτθριςτικά:  

 Να περιλαμβάνεται ειδικό πλθκτρολόγιο και οκόνθ LCD  ≥ 19 ιντςϊν υψθλισ ευκρίνειασ 1280 x 
1024 

 Ενςωματωμζνοσ υπολογιςτισ με επεξεργαςτι ≥ 1,6GHz, κλθρό δίςκο ≥ 64GB, RAM ≥ 1GB, κφρεσ 
USB ≥ Μία (01), Ψθφιακι ζξοδο τφπου Display Port ι αντίςτοιχθσ για πλιρωσ ψθφιακι εικόνα με 
ανάλυςθ τουλάχιςτον 1280 x 1024 ≥ Μία (01).  Λειτουργικό ςφςτθμα: ςυμβατό με τθ λειτουργία 
τθσ ςυςκευισ 

 Λογιςμικό που να επιτρζπει τθν αποκικευςθ, οργάνωςθ, ανάκλθςθ και αρχειοκζτθςθ ≥ 20.000 
εικόνων ςτον εςωτερικό θλεκτρονικό υπολογιςτι. Εξαγωγι των εικόνων μζςω τθ κφρασ USB ςε 
memory stick και ςκλθρό δίςκο 

 Σο ςφςτθμα διαχωριςμοφ να χρθςιμοποιεί ςυνεχι χρωματικι κλίμακα ≥ 250 διαβακμίςεων.Βάκοσ 
χρωμάτων ≥ 24bit. Μετατροπι των αναλογικϊν ςθμάτων από τουσ δζκτεσ τθσ ακτινοβολίασ από 
μετατροπζα ADC ζυρουσ ≥ 16bit 

 Διαχωριςμόσ υλικϊν ςε οργανικά, ανόργανα και μικτά, ανάλογα τον ατομικό τουσ αρικμό και 
ανάλογα με το πάχοσ τουσ. Η φωτεινότθτα των χρωμάτων να μεταβάλλεται με το πάχοσ 

 Λειτουργία ηουμ από ≥-2 ζωσ x ≥ 64. Μικρογραφία μεγεκυμζνθσ περιοχισ επί του αντικειμζνου για 
υποβοικθςθ του χειριςτι 

 Σο φόντο (background) τθσ οκόνθσ να αλλάηει από λευκό ςε γκρι μζςα από το λογιςμικό του X-ray, 
χωρίσ να μεταβάλλονται τα χρϊματα του αντικειμζνου 



 

 Διαςτάςεισ ελεγχόμενου αντικειμζνου ≥ 60cm πλάτοσ x 40cm φψοσ 

 Ιμάντασ ≥ 200 cm, με μζγιςτο φορτίο ≥ 160 κιλϊν ιςομερϊσ κατανεμθμζνου.Σαχφτθτα ιμάντα ≥ 
0,20 m/s.Επιλογι λειτουργίασ ιμάντα Auto-Reverse 

 Διαπερατότθτα ςε ατςάλι ≥ 35mm 

 Ανιχνευςιμότθτα λεπτοφ ςφρματοσ ≥ 0,09 mm (39AWG) 

 Για τθν γεννιτρια (x-ray), θ οποία κα είναι μονομπλόκ να δθλωκοφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
- Η τάςθ λειτουργίασ τθσ ςε KeV και το ρεφμα ανόδου 
- Σο είδοσ του μονωτικοφ υλικοφ τθσ. 

 Η διαρρζουςα ακτινοβολία ςε απόςταςθ 5cm γφρω από τθ ςυςκευι δεν πρζπει να υπερβαίνει το  
1μSv ανά ϊρα ςυνεχοφσ λειτουργίασ. Να υποβλθκεί ςτθν προςφορά άδεια κατοχισ και χριςθσ 
από τθν ΕΕΑΕ για το προςφερόμενο μοντζλο από προθγοφμενθ εγκατάςταςθ. 

 Σο ποςοςτό ακτινοβολίασ ςτο υπό ανίχνευςθ αντικείμενο δε κα πρζπει να υπερβαίνει τα 3μSv ανά 
εξζταςθ αντικειμζνου. 

 Σο ποςοςτό (δόςθ) ακτινοβολίασ πάνω ςτο προσ ανίχνευςθ αντικείμενο κα είναι τζτοιο ϊςτε να 
μθν επθρεάηει φωτογραφικά φιλμσ (ζγχρωμα και αςπρόμαυρα) των 1600ASA και για 10 διελεφςεισ 
τουλάχιςτον κακϊσ επίςθσ και για διελεφςεισ τροφίμων και φαρμάκων μζςα από τθ ςυςκευι. Να 
κατατεκοφν πιςτοποιθτικά ανεξάρτθτου Ευρωπαϊκοφ εργαςτθρίου ι Ευρωπαϊκοφ κζντρου 
ερευνϊν / πιςτοποιιςεων όπου κα βεβαιϊνεται ότι δεν επθρεάηονται τρόφιμα, φάρμακα, 
φωτογραφικά και ιατρικά films. 

 Θερμοκραςία λειτουργίασ 0oC ζωσ +40oC και υγραςία μζχρι 90% 

 Σροφοδοςία 230VAC, (+10%/-15%), 50HZ (±3Hz) 

 Οπτικζσ ενδείξεισ που δείχνουν τθν ενεργοποίθςθ τθσ γεννιτριασ κατά το χρόνο ακτινοβολίασ 

 Μολυβδοκουρτίνεσ για τθν αφξθςθ τθσ ακτινοπροςταςίασ ςε κάκε πλευρά του τοφνελ 

 Μπουτόν ζκτακτθσ απενεργοποίθςθσ τθσ ςυςκευισ ςε κάκε τθσ πλευρά με παρακολοφκθςθ ςε 
πραγματικό χρόνο τθσ κατάςταςισ τουσ και μινυμα ςτθν οκόνθ όταν πατθκεί κάποιο. 

 Να περιλαμβάνονται τρείσ (03) λεκάνεσ τοποκζτθςθσ αντικειμζνων με εξωτερικζσ διαςτάςεισ 60cm 
(Μικοσ) x 40cm (Πλάτοσ) x 12cm (Υψοσ). 

 Να περιλαμβάνονται προεκτατικά ράουλα ≥ 100cm ςτθν είςοδο τθσ ςυςκευισ 

 Να περιλαμβάνονται προεκτατικά ράουλα ≥ 100cm ςτθν ζξοδο τθσ ςυςκευισ 

 Να μεταφζρεται εφκολα με βάςθ που διακζτει ρόδεσ, ενϊ να ςτακεροποιείται ςτθν τελικι κζςθ με 
τουσ διακζςιμουσ ορκοςτάτεσ 

 Εγχειρίδιο λειτουργίασ χειριςτι και ρυκμίςεων ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι γλϊςςα 

 Ο καταςκευαςτισ και ο προμθκευτισ να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001:2015 & 14001. Η 
προςφερόμενθ ςυςκευι να διακζτει πιςτοποίθςθ CE. Σα πιςτοποιθτικά να υποβλθκοφν ςτον 
φάκελο τθσ Προςφοράσ. 

 Μαηί με τθν ςυςκευι να παραδοκεί μία (1) άδεια εκπαίδευςθσ ελζγχου χειραποςκευϊν ςε 
εξομοιωτι μζςω Internet, διάρκειασ 1 ζτουσ και για απεριόριςτουσ χριςτεσ. Ο εξομοιωτισ κα 
παρουςιάηει εικόνεσ χειραποςκευϊν με ι χωρίσ απαγορευμζνα αντικείμενα (ςε πολλαπλζσ γωνίεσ) 
τα οποία ο εκπαιδευόμενοσ κα πρζπει να αναδεικνφει με το ποντίκι του υπολογιςτι του. Ο 
υπολογιςτισ με ςφνδεςθ ςτο Internet κα διατεκεί από τθν Τπθρεςία. 

 
VI. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Ωσ τόποσ παράδοςθσ τoυ υπό προμικεια είδουσ, ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..– ΕΛ.ΑΚΣ./ 
ΔΠ Σϋ/ΑΠΤΑ που βρίςκονται ςτο Κεντρικό κτίριο ΤΝΑΝΠ, Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1 – Ε2 ςτον Πειραιά. Η 
μεταφορά και παράδοςθ του υπό προμικεια είδουσ κα πραγματοποιθκεί με ζξοδα και ευκφνθ του 
προμθκευτι. 
 
 
VIΙ. ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΕΙΔΟΤ 
Ο χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ παράδοςθσ του υπό προμικεια είδουσ και των εργαςιϊν τοποκζτθςισ του δεν 
κα ξεπερνά τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 
 
 



 

 
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία 
(Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ), θ οποία κα ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων του 
παρόντοσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και κα ειςθγείται τθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ςυμβατικϊν όρων.  
Η παραλαβι τθσ παροφςασ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από τθν Επιςπεφδουςα Τπθρεςία 
(ΤΝΑΝΠ/ΑΛ – ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΠ Σο) με ζκδοςθ ςχετικισ Τπθρεςιακισ βεβαίωςθσ παραλαβισ κατόπιν 
δοκιμαςτικοφ ελζγχου που κα πραγματοποιθκεί για τθν καλι λειτουργία τθσ ςυςκευισ ελζγχου 
αντικειμζνων (X-RAY) και ζκδοςθ ςχετικισ πιςτοποίθςθσ που κα ςυνταχκεί και κα χορθγθκεί από τθν 
ανάδοχο εταιρεία.  

 
ΙΧ. ΕΓΓΤΗΗ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ 
 To υπό προμικεια είδoσ κα πρζπει να καλφπτεται από εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν, θ οποία κα 
άρχεται από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ οριςτικισ παραλαβισ του. Μζςα ςτον προαναφερόμενο χρόνο 
τθσ εγγφθςθσ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται αδαπάνωσ ςτθν άρςθ βλαβϊν που προζρχονται από 
καταςκευαςτικι ανωμαλία ι ατζλεια και δεν περιλαμβάνουν χειριςτικό λάκοσ, εξωγενι αιτία ι ανωτζρα 
βία. Όλα τα κόςτθ αποκατάςταςθσ (εργατικά, πικανά ανταλλακτικά, μεταφορικά κλπ) ςτθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ βαρφνουν τον προμθκευτι. Κατά τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, θ προμθκεφτρια 
εταιρεία υποχρεοφται, χωρίσ επιπλζον χρζωςθ, να παρζχει προλθπτικι ςυντιρθςθ ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ, απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου. 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο κα 
αναγράφονται ευκρινϊσ (άρκρο 92 του Ν. 4412/2016, Αϋ 147) τα κάτωκι : 
 α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ», 
 β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ),  
 γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ : «Προμικεια μιασ (01) ςυςκευισ ελζγχου χειραποςκευών (X-RAY) για 
το κεντρικό κτίριο ΤΝΑΝΠ»,  
 δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,22/10/2021 και ώρα 12:00 
 ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 
 Ο κυρίωσ φάκελοσ κα περιλαμβάνει δφο (02) υποφακζλουσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 
και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κα είναι ςφμφωνεσ με τα διαλαμβανόμενα 
ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και κα περιζχουν τα κάτωκι : 
 
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
το ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που 
τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ). 
 ε κάκε περίπτωςθ πρζπει να υποβλθκεί 

 Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Αϋ 75) υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα που επικυμεί να υποβάλει προςφορά ,με τθν οποία ο προςφζρων κα δθλϊνει 
ότι ζχει λάβει γνϊςθ και αποδζχεται ανεξαιρζτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν 
κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Gov.gr).. 

 Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται από το Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, το οποίο 
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ. 
 
 

 
2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα 



 

κάτωκι : 
 1.  Πλιρθ και ςαφι περιγραφι του υπό προμικεια είδουσ. 
 2. Σθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. ε 
περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται 
υπόψθ θ τιμι ολογράφωσ. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία - μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. για παράδοςθ του υπό 
προμικεια είδουσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
 3. Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγεται το προςφερόμενο είδοσ. 
 4.  Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον τζςςερισ (04) μινεσ). 
 Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον 
πίνακα που ακολουκεί : 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ (χωρίσ Φ.Π.Α., 
ςυμπεριλαμβανομζνων 

κρατιςεων υπζρ δθμοςίου) 

ΦΠΑ (24%) 
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 
(ςυμ/νων ΦΠΑ & 
κρατιςεων υπζρ 
δθμοςίου) 

      

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ  

Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρώτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, αποςφραγίηεται και θ 
οικονομικι προςφορά. 
 
3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ 
 
 Ο προςφζρων (Προςωρινόσ Ανάδοχοσ), ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ 

επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛ.ΑΚΣ/Δ.Π.) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, 

όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο άρκρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Αϋ147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ 

προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του/των. Ο 

φάκελοσ αυτόσ, ο οποίοσ κα φζρει τθν ζνδειξθ  ¨ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ¨ και τον τίτλο 

τθσ προμικειασ, κα περιλαμβάνει, επί ποινι απόρριψθσ, τα κάτωκι: 

 Α. Απόςπαςμα ςχετικοφ μθτρώου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου 

εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι δεν 

υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ  για τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147). 

              Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και τα πρόςωπα με τθν ιδιότθτα 

μζλουσ  του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του οικονομικοφ φορζα ι προςϊπου που ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, ιδίωσ τουσ διαχειριςτζσ Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και  

προςωπικϊν εταιριϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. κακϊσ και τον Διευκφνοντα φμβουλο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςυνεταιριςμϊν. 

                 Εφόςον με τθν προςκόμιςθ του ανωτζρω αποςπάςματοσ προκφπτει εισ βάροσ του οικονομικοφ 

φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ ζςτω για ζναν από τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 147), θ ανακζτουςα Αρχι,  αποκλείει τον οικονομικό 

φορζα από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ο οικονομικόσ φορζασ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 9 του άρκρου 80 Ν 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147),αντί του προαναφερκζντοσ 



 

αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), κεωρθμζνθ για το 

γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

(Gov.gr). 

 

                B. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του 

που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

του υποχρεϊςεισ (ιτοι φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

Σα ανωτζρω δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 του Ν.4412/2016 

(Α' 147), όπωσ ιςχφει. 

 

 

 
 


