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Θέμα: « Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ».  

Σχετ:  α) Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147).  

           β) Η Α.Π.: 667/09-02-22 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Υ.Π.ΕΝ./ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

               (ΑΔΑΜ: 22REQ011532292 - ΑΔΑ:6ΣΛΚ46Ψ844-ΜΡΘ). 

           γ) Τo Ω.Π.: 020935/11-22 αίτημα Υπηρεσίας μας (ΑΔΑΜ:22REQ011525433).      

           δ) Η  Ω.Π.: 031106/11-2022   έγκριση σκοπιμότητας  κάλυψης δαπάνης  ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΘΑ.Π.-Β΄.                                                                                                                                                                                   

            

                                    

                     

1. Συνεχεία ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε όπως αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα μας, στα πεδία 

«Διαγωνισμοί Προμηθειών» και «Δημοσιεύσεις» ως ανακοίνωση, το παρακάτω κείμενο που σας 

αποστέλλεται συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση egov@hcg.gr και  

press@yna.gov.gr. 

2. Το κείμενο της ανάρτησης να έχει την εξής ως κάτωθι μορφή :   

 

 

Με το παρόν  σας ανακοινώνουμε ότι:  

     

    1.     Η Επισκευαστική Βάση του Αρχηγείου  Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής  Ακτοφυλακής  Ελευσίνας  προτίθεται   

            να προβεί στην  προμήθεια  αγοράς  δυο  αντλιών  αναρροφήσεως  ύδατος προς κάλυψη αναγκών πυροσβε-    

            στικού συγκροτήματος  Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β.,  οι οποίες δύναται  να  αξιοποιηθούν  και  σε   περιστα-   

            τικά  αντιμετώπισης  ρύπανσης. Η προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ανέρχεται  στο  σύνολο  των  οκτώ   χιλιάδων  

            εννιακοσίων  ενενήντα  εννέα  ευρώ  και ενενήντα  εννέα λεπτών #8.999,99# (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.   

            24%) και κρατήσεων υπέρ  δημοσίου.                                                                                  

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την Υπηρεσία μας (Επισκευαστική Βάση 

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Ελευσίνας ) στα τηλέφωνα 2105544940 και να υποβάλουν 

προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο  με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια  δυο αντλιών 

αναρροφήσεως ύδατος (πυροσβεστικό συγκρότημα) προς κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- 

ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β.» μέχρι την ημέρα Παρασκευή  02-12-2022 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 

στο Γραφείο: Επιμελητείας , στην οδό:  Ωκεανίδων - Θέση Καλυμπάκι,  Ελευσίνα,  Τ.Κ. 19200, λαμβάνοντας 

υπόψη  τις συνημμένες τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές.  

-//- 
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   3. Οι κατατεθειμένες προσφορές μετά την λήξη του χρόνου υποβολής θα εξετασθούν Δημόσια.-  

                                                                                                                                    

                                                                                                                                       

  

                                                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                                                            Ο Διοικητής  

  

                                                                                                           Πλοίαρχος Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Γρηγόριος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επισυνάπτονται: 

Τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές (σελ. 05). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. ΓΕΝΙΚΑ  

    Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις - προδιαγραφές για την «προμήθεια δυο αντλιών 

αναρροφήσεως ύδατος (πυροσβεστικό συγκρότημα) προς κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β.». 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

    Η προϋπολογισθείσα δαπάνη  ανέρχεται στο σύνολο των οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και 

ενενήντα εννέα λεπτών #8.999,99#  (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%) και των νόμιμων κρατήσεων  υπέρ 

Δημοσίου, για την προμήθεια δυο αντλιών αναρροφήσεως ύδατος (πυροσβεστικό συγκρότημα) προς κάλυψη 

αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β.» (ΑΔΑΜ: 22REQ011525433),   και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του 

"ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ" (ειδικός λογαριασμός "Γαλάζιο Ταμείο" – ΚΑΕ 2241) έτους 2022. 

   

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

    Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  

    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΙΔΩΝ 

  

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    
 

CPV 
 

ΚΑΕ 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

(ΑΝΤΛΙΕΣ) 

 ΔΥΟ (02) 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

α) Αντλία τύπου Μ130 χυτοσιδήρου/ ορείχαλκου με στόμια 

αναρρόφησης - κατάθλιψης 3’’ Χ 3’’, οριζόντια, φυγοκεντρική, 

μονοβάθμια ή πολυβάθμια, ελευθέρου ανοξείδωτου άξονα, με 

ορειχάλκινη πτερωτή, με σύστημα στεγανοποίησης μηχανικού 

στυπιοθλίπτη, με στοιχεία λειτουργίας (παροχή από 50m3/h - 

μανομετρικό 70m Υ.Σ. και άνω), η οποία θα είναι  συζευγμένη μέσω 

ελαστικού συνδέσμου με  τετράχρονο  υδρόψυκτο πετρελαιο- 

κινητήρα (1 τεμ.)  ισχύος από 20 ΒHP και άνω σε ενιαία μεταλλική 

βάση με σύστημα εκκίνησης από ανεξάρτητο συσσωρευτή ή 

συστοιχία συσσωρευτών. 

β) Θα περιλαμβάνει χαλύβδινο πιεστικό δοχείο (1 τεμ.)    

χωρητικότητας 500 λίτρων μέγιστης πίεσης λειτουργίας 10 bar , 

πίνακα αυτοματισμού της πετρελαιοκίνητης αντλίας για εναλλαγή 

λειτουργίας (κρατημένη - εκκίνηση από πτώση πιέσεως σε δίκτυο) 

και  πλαστική δεξαμενή (1 τεμ.)   αυτόματης πλήρωσης αναρρό- 

φησης 500 λίτρων με φλοτέρ, καθώς θα χρησιμοποιηθεί ως 

πυροσβεστικό συγκρότημα. 

γ) Το αντλητικό  συγκρότημα θα παραδοθεί υδραυλικά 

δοκιμασμένο, έτοιμο για σύνδεση με  δίκτυο  νερού από δεξαμενή 

και για απευθείας θέση σε αυτόματη λειτουργία. 

δ)  Όλα τα υλικά θα καλύπτονται με πιστοποιητικά διασφάλισης 

ποιότητας κατά ISO 9001:2015 & CE. 

ε) Εγγύηση  καλής λειτουργίας αντλιών και συγκροτήματος 

διάρκειας 24 μηνών. 

34144213-4 2241 8.999,99 € 

  

 -//- 
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5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

     Ως τόπος παράδοσης  των υπό προμήθεια εν θέματι  αντλιών και εν ακολουθία υλικών ορίζεται η Επισκευαστική 

Βάση Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Ελευσίνας η οποία βρίσκεται στην περιοχή Καλυμπάκι Ελευσίνας, οδός Ωκεανίδων τ.κ. 192 00.  

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

    Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια εν θέματι αντλιών και εν ακολουθία υλικών ορίζεται το χρονικό 

διάστημα των Δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ    

    Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία μας  Ε.Β./Λ.Σ.- 

ΕΛ.ΑΚΤ.  η οποία θα ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων του παρόντος και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου και θα εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης 

των συμβατικών όρων. Η οριστική παραλαβή των αντλιών και εν ακολουθία υλικών  θα γίνει με βεβαίωση 

παραλαβής  από την Υπηρεσία μας  Ε.Β./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία θα εκδοθεί μετά την παράδοση  αυτών. Εν 

συνεχεία, θα αποστείλει την προαναφερόμενη Βεβαίωση (εις τριπλούν) συνοδευόμενη με όλα τα σχετικά 

έγγραφα στην Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών 

Διαδικασιών, για τις περαιτέρω ενέργειες πληρωμής.  

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

    Οι  υπό προμήθεια  αντλίες και τα λοιπά εν ακολουθία υλικά,  θα συνοδεύονται από πλήρη εγγύηση δυο (02) 

τουλάχιστον ετών  η οποία θα άρχεται  από την επόμενη ημέρα παράδοσης τους και οριστικής παραλαβής.  Σε 

περίπτωση χρήσης της εγγύησης  ο ανάδοχος βαρύνεται με όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την αποκατάσταση 

της βλάβης.   
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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/Α.Λ.Σ./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β.),  

    γ) Ο τίτλος της προμήθειας: «Προμήθεια   δυο αντλιών αναρροφήσεως ύδατος (πυροσβεστικό συγκρότημα)   

         προς κάλυψη αναγκών Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ./Ε.Β.», 

      δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η    02-12-2022,  

      ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (στοιχεία της εταιρείας που καταθέτει την προσφορά).  

 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 - Απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι :  

1. ΦΑΚΕΛΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  

  Στο σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται υπογεγραμμένη προσφορά με πλήρη και σαφή 

περιγραφή των υπό προμήθεια  ειδών, καθώς και κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική 

επάρκεια του οικονομικού φορέα (του προσφέροντος) και οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση 

των προσφορών σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους 

όρους των τεχνικών απαιτήσεων - προδιαγραφών.   

    

  

2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

  

   Στο σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται υπογεγραμμένη προσφορά η οποία θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι:                  

1. Πλήρη και σαφή περιγραφή των υπό  προμήθεια ειδών.  

2. Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση 

διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη 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 παράδοση και τοποθέτηση των υπό προμήθεια 

ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

3. Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί της εκατό (%), στο οποίο υπάγονται τα προσφερόμενα είδη.  

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς τουλάχιστον τέσσερις (04) μήνες.  

 

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

που ακολουθεί :  

  

 

-//- 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(Απαλλασσόμενου Φ.Π.Α., 

συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων υπέρ δημοσίου) 

Φ.Π.Α. 
(%) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 

 

 

 

 

 

   

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

   

 

 

   Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα στοιχεία  που  περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται  

στην ελληνική γλώσσα  ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά  

δημόσια  έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον Ν. 

1497/1984 (Α’ 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 

επικυρωμένη από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Εξαίρεση αποτελούν τα 

επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην 

Αγγλική γλώσσα.  

   Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Ν. 2690/1999 (Α’ 45) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά 

την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

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

οικονομική προσφορά. 

  

3. ΦΑΚΕΛΛΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

    Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή  αξιολόγησης Υπηρεσίας μας  Ε.Β./Λ.Σ.- 

ΕΛ.ΑΚΤ.  για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 

4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησής 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 

(Φ.Ε.Κ. 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.  

-//- 





     

-05- 

   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 (Φ.Ε.Κ. 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.  

      β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης 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 την 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.-  

     

  

  

  

  




		2022-11-16T12:07:56+0200
	ANDREAS REMPOULAKIS
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




