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Σ Ε Χ Ν Ι Κ Ε    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε     

 
ΣΙΣΛΟ: ΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ 9X19mm ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΡΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (165.000) ΦΥΣΙΓΓΙΑ 9x19mm. 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΤΙΑΝΤΑ ΕΡΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΩ (37.200,00€). 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΑΕ 789/2 ΡΔΕ ΥΝΑΝΡ, ζργο 2021ΣΕ78920003 «Υποςτιριξθ Αρχθγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ». 

ΕΙΔΟ: ΦΥΣΙΓΓΙΑ 9x19mm ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡΑΝΤΗΣΗ 

ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΡΑΑΡΟΜΡΗ 
ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1. ΚΟΠΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
1.1.  Η παροφςα προδιαγραφι περιζχει τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ) για τθν προμικεια 
φυςιγγίων 9x19mm εκπαιδευτικά, τα οποία 
προορίηονται για χριςθ από το προςωπικό του. 

ΝΑΙ 
 

  

1.2. 

Ωσ κριτιριο αξιολογιςεωσ ορίηεται θ χαμθλότερθ 
τιμι μονάδοσ (φυςίγγιο), υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
κα πλθροφνται όλοι οι όροι τθσ παροφςασ 
προδιαγραφισ. 

ΝΑΙ 

  

2. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

 
2.1. Πλα τα φυςίγγια να πρζπει να είναι καινοφργια και 

αμεταχείριςτα, κατάλλθλα για χριςθ από τα 
υφιςτάμενα ιδίου διαμετριματοσ όπλα του ΛΣ-
ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΝΑΙ 

  

3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 
 

 

3.1. Το διαμζτρθμα των φυςιγγίων να είναι 9mm 
PARABELLUM (9×19 mm). 

ΝΑΙ 
  

3.2. Το βάροσ του βλιματοσ να είναι 124 ±1 κόκκοι 
(grains) και θ ταχφτθτα βλιματοσ να είναι 
τουλάχιςτον 350 m/sec. 

ΝΑΙ 
  

3.3. Ο τφποσ του βλιματοσ να είναι ςτρογγυλισ αιχμισ, 
μεταλλικοφ περιβλιματοσ (FMJ). O πυρινασ του 
βλιματοσ να είναι καταςκευαςμζνοσ από κατάλλθλο 
κράμα μολφβδου και το περίβλθμα από κατάλλθλο 
κράμα χαλκοφ. Ολόκλθρο το περίβλθμα να 
προζρχεται από εξζλαςθ χιτωνίου ι κυακίου 
κατάλλθλου κράματοσ χαλκοφ, αποκλειόμενθσ κάκε 
άλλθσ κατεργαςίασ (θλεκτρολυτικισ κ.λπ.). 

ΝΑΙ 

  

3.4. Ο κάλυκασ να είναι καταςκευαςμζνοσ από κατάλλθλο 
κράμα χαλκοφ και να διακζτει μία κεντρικι εςωτερικι 
οπι εκτόνωςθσ του καψυλίου τφπου BOXER. Στθν 
κεφαλι να φζρει ανάγλυφθ ςφραγίδα (headstamp) 
με το διαμζτρθμά τουσ κακϊσ και το διεκνζσ 
διακριτικό ςφμβολο του καταςκευαςτι των 
φυςιγγίων το οποίο να ταυτίηεται υποχρεωτικά με τθν 
εμπορικι ονομαςία του. 

ΝΑΙ 

  

3.5. Οι διαςτάςεισ, το πάχοσ και τα λοιπά χαρακτθριςτικά ΝΑΙ   
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του κάλυκα να είναι ςφμφωνεσ με τα διεκνι πρότυπα 
C.I.P. για το ςυγκεκριμζνο διαμζτρθμα όπωσ αυτό κα 
αποδεικνφεται από επίςθμο ζγγραφο του 
καταςκευαςτι. 

3.6. Οι κάλυκεσ να μθν προζρχονται από αναγόμωςθ. ΝΑΙ   
3.7. Το καψφλλιο να είναι μθ οξειδωτικό, μθ διαβρωτικό. ΝΑΙ   
3.8. Η προωκθτικι γόμωςθ (πυρίτιδα) να είναι κατάλλθλθ 

για το διαμζτρθμα [(ςτθν τεχνικι προςφορά να 
αναγράφεται το εργοςτάςιο καταςκευισ,  το βάροσ 
γόμωςθσ ανά φυςίγγιο και ο τφποσ τθσ καφςθσ 
(αργόσ-γριγοροσ)], άριςτθσ ποιότθτασ, χωρίσ ξζνα 
ςϊματα και κατά τθν καφςθ να παράγει αμελθτζα 
ποςότθτα ςτερεϊν καταλοίπων. 

ΝΑΙ 

  

3.9. Τα φυςίγγια να είναι ανκεκτικά ςτα ςυνικθ υλικά 
ςυντιρθςθσ οπλιςμοφ (λιπαντικά, βενηίνθ, 1,1,1 TCE 
κλπ). 

ΝΑΙ 
  

3.10. Μετά τθν επικάκιςθ του βλιματοσ, το ςτόμιο του 
κάλυκα να ζχει υποςτεί κατάλλθλθ ςφςφιξθ. 

ΝΑΙ   

4. ΠΟΙΟΣΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 

 
4.1. Tα φυςίγγια να είναι καταςκευαςμζνα από 

πρωτογενι υλικά και απάρτια. 
ΝΑΙ   

4.2. Η καταςκευι των φυςιγγίων να είναι από διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνο καταςκευαςτι *ςχεδιαςμόσ και 
καταςκευι+. 
Στθν τεχνικι προςφορά να αναφζρεται θ εμπορικι 
επωνυμία και ο τόποσ εγκατάςταςθσ τθσ γραμμισ 
παραγωγισ κακϊσ και θ ζδρα του καταςκευαςτι 
ςε περίπτωςθ που διαφζρουν. 

ΝΑΙ 

  

4.3 Τα φυςίγγια να πλθροφν το διεκνζσ πρότυπο C.I.P. 
για το ςυγκεκριμζνο διαμζτρθμα (να 
προςκομιςκεί ςχετικι πρωτότυπθ βεβαίωςθ του 
υποψιφιου αναδόχου με τθν τεχνικι 
προςφορά).  

ΝΑΙ 

  

4.4 O καταςκευαςτισ να τθρεί διαδικαςία 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 ι 
νεότερο για το ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι των 
φυςιγγίων (να προςκομιςκεί ςχετικι πρωτότυπθ 
βεβαίωςθ του υποψιφιου αναδόχου με τθν 
τεχνικι προςφορά). 

ΝΑΙ 

  

4.5. Η γόμωςθ των φυςιγγίων να είναι όςο το δυνατόν 
πιο πρόςφατθ και ςε καμία περίπτωςθ πζραν των 
ζξι (6) μθνϊν πριν παράδοςι τουσ, 
προςκομίηοντασ επίςθμο ζγγραφο του 
καταςκευαςτι (κατά τθν παράδοςθ των 
φυςιγγίων). 

ΝΑΙ 

  

5. ΤΚΕΤΑΙΑ – ΗΜΑΝΗ. 
 

 

5.1. Τα φυςίγγια να είναι τοποκετθμζνα ανά πενιντα 
(50) ςε κατάλλθλθ κυψζλθ και εντόσ χάρτινου 
κουτιοφ το οποίο κα αναγράφει τον τίτλο – 
εμπορικό ςιμα του καταςκευαςτι, το 
διαμζτρθμα, τον τφπο και το βάροσ του βλιματοσ 
και τον αρικμό παρτίδασ παραγωγισ (Lot 

NAI 
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Number). 

5.2. Τα κουτιά να είναι τοποκετθμζνα ςε χαρτοκιβϊτια 
μεγάλθσ αντοχισ, κατάλλθλα για επάλλθλθ 
αποκικευςθ ςε ςτοίβεσ και τα οποία κα ζχουν 
χωρθτικότθτα χίλια (1.000) φυςίγγια. Επίςθσ να 
αναγράφει τον τίτλο – εμπορικό ςιμα του 
καταςκευαςτι, το διαμζτρθμα, τον τφπο και το 
βάροσ του βλιματοσ και τον αρικμό παρτίδασ 
παραγωγισ (Lot Number). 

NAI 

  

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ. 

 
6.1. Ρριν τθν οριςτικι παραλαβι ο προμθκευτισ κα ζχει 

παραδϊςει τα προσ παραλαβι φυςίγγια εφάπαξ 
ςτισ Εγκαταςτάςεισ  ΔΕΡΙΧ 3ο (Κτιριο Σχολισ Λ/Φ), 
κακϊσ και: 

•  πρωτότυπθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτι ότι 
τα προσ παραλαβι φυςίγγια και τα απάρτια 
τουσ πλθροφν τo πρότυπο C.I.P. και να 
καλφπτουν τα ηθτοφμενα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά των παραγράφων 3.1., 3.2., 
3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. και 3.10. Στθν 
βεβαίωςθ κα αναγράφεται επίςθσ: θ 
θμερομθνία παραγωγισ και ο αρικμόσ 
παρτίδασ (LOT NUMBER) κακϊσ και ότι τα προσ 
παραλαβι φυςίγγια πλθροφν τα ηθτοφμενα 
των παραγράφων  4.1. και 4.5. 

• απλό αντίγραφο / φωτοτυπία του 
Ριςτοποιθτικοφ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του 
καταςκευαςτι, κατά ISO 9001:2015 ι νεότερο, 
από διεκνϊσ αναγνωριςμζνο φορζα 
πιςτοποίθςθσ κακϊσ και πρωτότυπθ βεβαίωςθ 
του καταςκευαςτι για το αλθκζσ περιεχόμενο 
του προςκομιηόμενου αντιγράφου / 
φωτοτυπίασ του πιςτοποιθτικοφ. 

Οι βεβαιϊςεισ κα είναι ςτθν Ελλθνικι ι Αγγλικι 
γλϊςςα. Εφόςον είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα κα 
ςυνοδεφονται από επικυρωμζνθ - ζγκυρθ 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με το 
άρκρο 478 παρ. 6 του Ν.4781/2021. 

NAI   

6.2. Η παράδοςθ των φυςιγγίων κα γίνει το αργότερο 
δυο (02) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ.  

NAI   

6.3. Η οριςτικι παραλαβι των φυςιγγίων, κα 
πραγματοποιθκεί από τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία 
(Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ. 3Ο ), με ζκδοςθ 
ςχετικισ Τπθρεςιακισ Βεβαίωςθσ παραλαβισ, 
αφοφ προθγουμζνωσ διενεργθκεί μακροςκοπικόσ 
ζλεγχοσ ςε τυχαία δείγματα δζκα (10) κυτίων των 
πενιντα (50) φυςιγγίων προσ διαπίςτωςθ τυχόν 
φπαρξθσ: (α) διάβρωςθσ (ςκουριάσ) - (β) εξωτερικισ 
παραμόρφωςθσ κάλυκα -βλιματοσ θ οποία να είναι 
εμφανζσ ςτο εξωτερικό των φυςιγγίων – (γ) τυχόν 
καταλοίπων καφςθσ. Στον ωσ άνω μακροςκοπικό 
ζλεγχο κα προςκλθκεί να παρευρεκεί, εφόςον το 

ΝΑΙ   
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επικυμεί, ο Ανάδοχοσ. 

      
 
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΡΘΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ 
 

Η παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα διενεργθκεί από τθν Επιςπεφδουςα Υπθρεςία 
(Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ. 3Ο), θ οποία κα ελζγχει τθν εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ και τθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του αναδόχου και κα ειςθγείται ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των ςυμβατικϊν όρων. 

 
ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
 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 «ΡΟΣΦΟΑ», 
 β) Η επωνυμία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Υ.ΝΑ.Ν.Ρ./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΡΙΧ. 3Ο),  

γ) Ο τίτλοσ τθσ προμικειασ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΙΓΓΙΩΝ 9x19 mm», 
 δ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 19/01/2022 και ϊρα 12:00 
 ε) Τα 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 
Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και κα περιζχουν τα κάτωκι : 
 
1. ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Στο ςφραγιςμζνο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετείται κάκε ζγγραφο και δικαιολογθτικό που τεκμθριϊνει 
τθν τεχνικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (του προςφζροντοσ). 
Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να υποβλθκεί 

 Υπεφκυνθ 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 Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ και οπωςδιποτε ςυμπλθρωμζνοσ ο πίνακασ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν. 

 
2. ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 Οι προςφζροντεσ ςτον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν τα κάτωκι : 
 1.  Ρλιρθ και ςαφι περιγραφι του υπό προμικεια είδουσ. 
 2. Τθν προςφερόμενθ τιμι ςε Ευρϊ θ οποία κα αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ 
διαφοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραφόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ, λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι 
ολογράφωσ. Στθν τιμι ςυμπεριλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κατά τθν κείμενθ 
νομοκεςία - μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. για παράδοςθ του υπό προμικεια είδουσ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
 3. Το ποςοςτό Φ.Ρ.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 ΡΟΣΦΟΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίσ Φ.Ρ.Α., 
ςυμπεριλαμβανομζνων 

κρατιςεων υπζρ δθμοςίου) 

ΦΡΑ (24%) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(ςυμ/νων ΦΡΑ & 
κρατιςεων υπζρ 
δθμοςίου) 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

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

επιςπεφδουςασ Υπθρεςίασ (ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/Δ.ΕΡΙΧ. 3Ο) 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  ¨ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ¨ 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 να 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.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε. και  

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

Συμβουλίου Ανϊνυμων Εταιριϊν και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 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 Αϋ147),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). 

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.  


