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I. ΓΕΝΙΚΑ 

Σο Λιμενικό ϊμα - Ελλθνικι Ακτοφυλακι προτίκεται να προμθκευτεί υγειονομικό υλικό ζναντι 

τθσ εξάπλωςθσ του νζου κορωνοϊοφ Covid-19 και ςυγκεκριμζνα τα περιγραφόμενα είδθ του πίνακα 

τθσ παραγράφου 4, τθσ παροφςασ.  

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των δεκαεπτά χιλιάδων εβδομιντα 

ευρϊ και ςαράντα δφο λεπτϊν #17.070,42€#, (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και νομίμων 

κρατιςεων υπζρ του δθμοςίου). 

IΙΙ. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Ωσ κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ορίηεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά, αποκλειςτικά βάςθ  τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

ΙV. ΠΙΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

Α/
Α 

ΕΙΔΟ - CPV ΠΟΟΣΗΣΑ (τεμ.) Φ.Π.Α. ΚΟΣΟ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 ΓΑΝΣΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΗ - 33199000-1 76.500 6% #7.298,10€# 

2 ΦΙΑΛΕ ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟΤ  ΧΕΡΙΩΝ (1L) - 
33631600-8 

850 6% #5.406,00€# 

3 ΜΑΚΕ ΤΨΗΛΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
FFP2 - 33198000-4 

1.700 6% #1.802,00€# 

4 ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ  ΣΟΛΕ ΜΙΑ 
ΧΡΗΗ ΜΗ 

ΑΠΟΣΕΙΡΩΜΕΝΕ - 33198000-4 

467 24% #2.316,32€# 

5 ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΑ    ΜΕΣΩΠΟΤ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ - 33141620-2 

8 24% #248,00€# 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.)  #17.070,42€# 

 
Οι προςφζροντεσ μποροφν να κατακζςουν προςφορά, τμθματικά ανά είδοσ, είτε για όλα τα 

είδθ ανωτζρω πίνακα, λαμβάνοντασ υπόψθ τον ςυνολικό προχπολογιςμό και τουσ επί μζρουσ 

προχπολογιςμοφσ.  

 

V. ΣΕΧΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ  
Σο  προσ προμικεια υλικό  κα πρζπει να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, πλιρεσ, ανκεκτικισ και 
πρόςφατθσ καταςκευισ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, να είναι ςφµφωνο  µε τουσ κανόνεσ τθσ ςφγχρονθσ 
τζχνθσ και τθσ επιςτιµθσ  και ςε κάκε περίπτωςθ να ςυμμορφϊνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
προδιαγραφϊν ποιότθτασ, (όπου αυτά υφίςτανται). Να είναι κατάλλθλο  για τον ςκοπό για τον 
οποίο προορίηεται, ιτοι να ζχει τθν προβλεπόμενθ άδεια κυκλοφορίασ και να πλθρεί  όλουσ τουσ 
όρουσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ.  Να φζρει τθν ειδικι ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ CE ι ζγκριςθσ από τον 
ΕΟΦ, όπου αυτό απαιτείται από τθν κείμενθ  Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία .  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΠΟΟΣ ΜΟΝΑ
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Α ΤΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΟΤ 

ΕΙΔΟΤ ΤΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΤ ΗΣΑ ΔΑ 
ΜΕΣΡΗ

Η 

1  Γάντια μιασ 
χριςθσ  

3319900
0-1 

 

Τλικό καταςκευισ: φυςικό ελαςτικό LATEX 
ι νιτριλίου. Να εξαςφαλίηουν και να 
διατθροφν κατά τθ χριςθ τουσ απόλυτθ 
προςταςία από τυχόν επιμολφνςεισ τόςο 
για τον αςκενι όςο και για το χριςτθ. Να 
ζχουν άριςτθ εφαρμογι και ςωςτι αφι και 
να μθν προκαλοφν ερεκιςμοφσ ςτουσ 
χριςτεσ. Να είναι καταςκευαςμζνα κατά 
τζτοιο τρόπο ϊςτε να μειϊνουν ςτο 
ελάχιςτο βιολογικοφσ κινδφνουσ που 
απορρζουν από ουςίεσ που 
ελευκερϊνονται από αυτά, οι οποίεσ είναι 
γνωςτζσ με βάςθ τα τελευταία ςτοιχεία, ότι 
μπορεί να δθμιουργιςουν παρενζργειεσ. 
Σζτοιεσ ουςίεσ μπορεί να είναι π.χ. χθμικζσ 
ουςίεσ, ενδοτοξίνεσ, υδατοδιαλυτζσ 
πρωτεΐνεσ, πεπτίδια κ.α. Πρζπει να 
ανταποκρίνονται ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα: 
ΕΛΟΣ ΕΝ 455 {-1 (Ζλεγχοσ για τθν ανίχνευςθ 
οπϊν), -2 (Δοκιμι και ζλεγχο των φυςικϊν 
ιδιοτιτων των γαντιϊν όπωσ και τα 
κατϊτερα όρια αντοχισ), -3 (Αξιολόγθςθ 
τθσ βιολογικισ αςφάλειασ)}. Να μθν 
περιζχουν πυριτικό μαγνιςιο. Να φζρουν 
ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ  CE θ οποία  να 
τοποκετείται ςτα γάντια ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τθν ΔΤ7/2480/1994. Να 
διατίκενται ςε μεγζκθ M (Medium),L 
(Large) ,XL (Extra Large) ςε ιςομερείσ  κατά 
το δυνατόν ποςότθτεσ, οφτωσ ϊςτε θ 
ςυνολικι τουσ ποςότθτα ακροιςτικά να 
ανζρχεται ςτο φψοσ τθσ ηθτοφμενθσ 
(76.500) Να αναγράφεται θ χϊρα 
καταςκευισ και να είναι πιςτοποιθμζνα με 
τθ ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ  CE. 

76.500 ΣΕΜ 

2 Αντιςθπτικό 
υγρό χεριϊν 
δζρματοσ 
αλκοολοφχο 
(ΑΛΚΟΟΛΗ 
70% κατά όγκο 
και πάνω από 
62gr/100gr 
κατά βάροσ).  

3363160
0-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Να προςφζρεται υπό μορφι απαραιτιτωσ 
γζλθσ, με ποςοςτό αλκοόλθσ τουλάχιςτον 
70%  κατά όγκο και πάνω από 62gr/100gr 
κατά βάροσ, να είναι ςυςκευαςμζνο ςε 
φιάλθ 1000 ml (οφτωσ ϊςτε θ ςυνολικι  
υπό προμικεια ποςότθτα να είναι 5100 
λίτρα)  και να αποκλείονται τα ιωδοφόρα 
ςκευάςματα. Να είναι ιοκτόνο, (κατά 
λιπόφιλων ιϊν), βακτθριοκτόνο, 
μυκθτιοκτόνο. Να μθν περιζχει 
αλλεργιογόνα ςυςτατικά. Να περιζχει 
γλυκερίνθ (για αποφυγι ερεκιςμϊν), να 

850 ΣΕΜ 
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είναι ζτοιμο προσ χριςθ και να φζρει  
ειδικι αντλία προσ χριςθ.  Να είναι 
πιςτοποιθμζνο με τθ ςιμανςθ 
ςυμμόρφωςθσ  CE ι από τον ΕΟΦ. 

3 Μάςκεσ 
υψθλισ 
προςταςίασ 
FFP2 

3319800
0-4 

Να διακζτει  εργονομικό ςχιμα που 
εφάπτεται ςτο πρόςωπο και τθ μφτθ. Η 
αποτελεςματικότθτα φιλτραρίςματοσ να 
είναι  ςφμφωνθ  με το ΕΝ 
149:2001+Α1:2009 και τουλάχιςτον 90%. 
Να ζχει ελαςτικοφσ ιμάντεσ ι λάςτιχα 
δεςίματοσ. Να ζχει διαςτάςεισ τουλάχιςτον 
8Χ8cm. Να είναι πιςτοποιθμζνεσ με τθ 
ςιμανςθ ςυμμόρφωςθσ  CE. 

1700 ΣΕΜ 

4 Θερμόμετρα 
μετϊπου 
θλεκτρονικά 

3314162
0-2 

Να  λειτουργεί ανζπαφθ μζτρθςθ 
κερμοκραςίασ από απόςταςθ τουλάχιςτον 
3 εκατοςτϊν (ι και μεγαλφτερθ)  ςε  χρόνο 
1 δευτερολζπτου. Να διακζτει θχθτικι 
ειδοποίθςθ (ι βομβθτι)  τζλουσ μζτρθςθσ 
και  ακρίβεια μζτρθςθσ +-0,2 βακμοφσ C. 
Να χρθςιμοποιεί μονάδα μζτρθςθσ 
βακμοφσ Κελςίου ( 0C) και να ζχει εφροσ 
μετριςεων  από 34,5 0C ωσ 42,5  0C 
τουλάχιςτον. Να ζχει μνιμθ  05 
τουλάχιςτον  τελευταίων  μετριςεων. Να 
είναι πιςτοποιθμζνα με τθ ςιμανςθ 
ςυμμόρφωςθσ  CE. 

8 ΣΕΜ 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χειρουργικζσ 
ςτολζσ μιασ 
χριςθσ μθ 
αποςτειρωμζν
εσ 

3319800
0-4 

Οι ποδιζσ να είναι μιασ χριςθσ, 
υποαλλεργικζσ, αδιαφανείσ  αδιάβροχεσ 
και μεγάλθσ ανκεκτικότθτασ. Να είναι 
καταςκευαςμζνεσ από  μθ υφαςμζνο υλικό 
(non-woven) άριςτθσ ποιότθτασ χωρίσ 
χνοφδια και χωρίσ ατζλειεσ και μθ 
αναφλζξιμο. Να είναι μακριζσ μζχρι κάτω 
από το γόνατο με μακριά μανίκια. Για να 
εξαςφαλίηεται τζλεια εφαρμογι και 
προςταςία, οι εξεταςτικζσ ποδιζσ πρζπει να 
διακζτουν κορδόνια-ηϊνεσ οι οποίεσ να 
παρζχουν ςωςτι περίδεςθ. Η μία  να είναι 
ςτο ςθμείο του λαιμοφ, ενϊ θ άλλθ ςτθν 
περιοχι τθσ μζςθσ. τθν απόλθξθ των 
μανικιϊν να υπάρχουν ραμμζνα λάςτιχα. 
Όλεσ οι ραφζσ να είναι εςωτερικζσ για 
επιπλζον προςταςία και αντοχι. Να 
διατίκενται ςε μεγζκθ L,XL (Large ,Extra 
Large)  ςε ιςομερείσ κατά το δυνατόν 
ποςότθτεσ οφτωσ ϊςτε να καλφπτεται 
ακροιςτικά θ ςυνολικά ηθτοφμενθ 
ποςότθτα, άλλωσ να διατίκενται ςε  τφπο 
ενόσ μεγζκουσ ( one size). Να είναι 
πιςτοποιθμζνεσ με CE. 

467 ΣΕΜ 
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VI. TΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Ωσ τόποσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ορίηονται οι εγκαταςτάςεισ του 

Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./Δ.Π. Σϋ ΑΠΟΘΗΚΕ/ΑΠ.Τ.Α. που βρίςκονται ςτο κεντρικό κτίριο του 

Τ.ΝΑ.Ν.Π., Ακτι Βαςιλειάδθ, Πφλεσ Ε1 – Ε2, Κεντρικόσ Λιμζνασ Πειραιά. Η μεταφορά και παράδοςθ 

των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι.  

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν κα είναι ο ςυντομότεροσ δυνατόσ και δεν κα 

υπερβαίνει τισ πζντε (05) εργάςιμεσ θμζρεσ, από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

 

VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
(i) Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργείται από τθν 

Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./Τγειονομικι Τπθρεςία), 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.  

(ii) Σα υπό προμικεια είδθ κα παραλθφκοφν με Βεβαίωςθ Παραλαβισ που κα εκδοκεί από 

τον Προϊςτάμενο τθσ Τπθρεςίασ, για τθν οποία προορίηονται τα είδθ ιτοι Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–

ΕΛ.ΑΚΣ./Τγειονομικι Τπθρεςία. Εν ςυνεχεία, θ Επιςπεφδουςα Τπθρεςία (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–

ΕΛ.ΑΚΣ./Τγειονομικι Τπθρεςία) κα αποςτείλει τθν προαναφερόμενθ Βεβαίωςθ Παραλαβισ (εισ 

τριπλοφν) ςτθν Διεφκυνςθ Προμθκειϊν & Εποπτείασ Αποκθκϊν/Σμιμα Τλοποίθςθσ Προμθκειϊν 

υνοπτικϊν Διαδικαςιϊν, για περαιτζρω ενζργειεσ πλθρωμισ. 

 

 

VIII. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Οι προςφζροντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτον οποίο 

κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα κάτωκι : 

α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ», 

β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./Τγειονομικι Τπθρεςία),  

γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ «Προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ ζναντι τθσ εξάπλωςθσ του 

νζου κορωνοϊοφ Covid-19», 

              δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 12-11-2021 και ϊρα 12:00ϋ. 

              ε) Σα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα.  
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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 Απαιτιςεων και κα περιζχουν τα κάτωκι : 

 

1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και 

δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ) 

ςφμφωνα με τισ Σεχνικζσ Απαιτιςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 

(Αϋ75) υπογεγραμμζνθ από το 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 του Σεφχουσ των Σεχνικϊν Απαιτιςεων, κεωρθμζνθ για το γνιςιο 

τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Gov.gr). 

Επιπρόςκετα, οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό προβλζπεται από το τεφχοσ των Σεχνικϊν 

Απαιτιςεων. 

 

2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

             τον ςφραγιςμζνο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται επί ποινι 

απόρριψθσ τα κάτωκι : 

 (i) Πλιρθσ και ςαφισ περιγραφι των υπό προμικεια ειδϊν. 

(ii) 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 τθν παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 (iii) Σο ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ εκατό, ςτο οποίο υπάγονται τα υπό προμικεια είδθ. 

 (iv) Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ (τουλάχιςτον επτά (07) μινεσ). 

            Οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται να αναλφουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ςφμφωνα με τον 

πίνακα που ακολουκεί : 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 
ΕΙΔΟΤ (χωρίσ Φ.Π.Α., 

ςυμπεριλαμβανομζνων 
κρατιςεων υπζρ 

ΠΟΟΣΟ 
Φ.Π.Α. 

(%) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ 

ΕΙΔΟΤ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου 
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δθμοςίου) Φ.Π.Α. και κρατιςεων 
υπζρ δθμοςίου) 

   Αρικμθτικϊσ : 
 
Ολογράφωσ : 

  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ  

 
 Η τεχνικι προςφορά αποςφραγίηεται πρϊτθ και μόνο αν γίνει αυτι αποδεκτι, 

αποςφραγίηεται και θ οικονομικι προςφορά. 

 3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ  
Ο Προςωρινόσ Ανάδοχοσ, ενθμερϊνεται εγγράφωσ από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ μζςω τθσ 

Επιςπεφδουςασ Τπθρεςίασ (Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..–ΕΛ.ΑΚΣ./Τγειονομικι Τπθρεςία) για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν ανάκεςθσ, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτα άρκρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Αϋ 

147), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του. 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 μθτρϊου, 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 (Αϋ 147), 

αντί του προαναφερκζντοσ αποςπάςματοσ, δφναται να υποβάλει Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 

1599/1986 (Αϋ 75) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ ι εκδοκείςα μζςω τθσ Ενιαίασ 

Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Gov.gr). 
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                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 (Αϋ 147), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 


