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Τόπος: ΛΑΥΡΙΟ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου / Πλοηγικός Σταθμός Λαυρίου, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί
σε εργασίες ετήσιου δεξαμενισμού της Πλοηγίδας Π.Υ. 53, σκάφος μήκους 13,8 μέτρων, από ενισχυμένο πλαστικό
με υπερκατασκευή, έτους ναυπήγησης 2002, και ειδικότερα σε εργασίες αφαίρεσης παλαιάς μοράβιας με
τοποθέτηση νέας κόκκινου χρώματος, γυάλισμα τιμονιού, αξονικών προπελών, προπελών, αφαίρεση παλαιών
ανοδίων και τοποθέτηση νέων σε ύφαλα, τιμόνια και προπέλες, αφαίρεση λάστιχου προστατευτικού του hull στο
αριστερό σημείο του σκάφους στο ύψος του μηχανοστασίου και στο ύψος της πλώρης, στεγανοποίηση οπών και
τοποθέτηση εκ νέου του ίδιου λάστιχου και ανέλκυση, καθέλκυση, τακάρισμα, με αντίστοιχα υλικά.
2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ
(3.367,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσόμενου Φ.Π.Α., με επιμερισμό έως του
ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (2.650,00€) για το σύνολο της δαπάνης των ΕΡΓΑΣΙΩΝ και έως του ποσού
των επτακοσίων δέκα επτά ευρώ (717,00€) για το σύνολο της δαπάνης των ΥΛΙΚΏΝ, σύμφωνα με τις με Α/Α 317/21/0707-2021 (ΑΔΑ: 6ΟΜΞ4653ΠΩ-Δ7Δ – ΑΔΑΜ: 21REQ008882467), Α/Α 318/21/07-07-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΞΑ4653ΠΩ-ΤΡΦ
– ΑΔΑΜ: 21REQ008882543), Α/Α 319/21/07-07-2021 (ΑΔΑ: ΨΤΗ14653ΠΩ-ΟΑ3 – ΑΔΑΜ: 21REQ008882353) και
Α/Α 320/21/07-07-2021 (ΑΔΑ: 9ΠΧΖ4653ΠΩ-ΤΛΘ – ΑΔΑΜ: 21REQ008882604) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Δ.Π.Υ. Β΄.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου,
στο τηλέφωνο 2292320415 και 2292320430, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός
σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για τις εργασίες ετήσιου δεξαμενισμού της Πλοηγίδας Π.Υ. 53 του
Π.Σ. Λαυρίου, αφαίρεσης παλαιάς μοράβιας με τοποθέτηση νέας κόκκινου χρώματος, γυάλισμα τιμονιού,
αξονικών προπελών, προπελών, αφαίρεση παλαιών ανοδίων και τοποθέτηση νέων σε ύφαλα, τιμόνια και
προπέλες, αφαίρεση λάστιχου προστατευτικού του hull στο αριστερό σημείο του σκάφους στο ύψος του
μηχανοστασίου και στο ύψος της πλώρης, στεγανοποίηση οπών και τοποθέτηση εκ νέου του ίδιου λάστιχου
και ανέλκυση, καθέλκυση, τακάρισμα, με αντίστοιχα υλικά», μέχρι την 27/07/2021 και ώρα 10:00, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπου θα αποσφραγισθεί και αξιολογηθεί, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, στη
διεύθυνση Λιμένας Λαυρίου, Ακτή Ανδρέα Παπανδρέου, Τ.Κ. 19500.
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΖΟΥΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις εργασίες αφαίρεσης παλαιάς μοράβιας
με τοποθέτηση νέας κόκκινου χρώματος, γυάλισμα τιμονιού, αξονικών προπελών, προπελών, αφαίρεση παλαιών
ανοδίων και τοποθέτηση νέων σε ύφαλα, τιμόνια και προπέλες, αφαίρεση λάστιχου προστατευτικού του hull στο
αριστερό σημείο του σκάφους στο ύψος του μηχανοστασίου και στο ύψος της πλώρης, στεγανοποίηση οπών και
τοποθέτηση εκ νέου του ίδιου λάστιχου και ανέλκυση, καθέλκυση, τακάρισμα, με αντίστοιχα υλικά, της Πλοηγίδας
Π.Υ. 53.
II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά ευρώ
(3.367,00€), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσόμενου Φ.Π.Α., με επιμερισμό έως του
ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (2.650,00€) για το σύνολο της δαπάνης των ΕΡΓΑΣΙΩΝ και έως του ποσού
των επτακοσίων δέκα επτά ευρώ (717,00€) για το σύνολο της δαπάνης των ΥΛΙΚΏΝ, ως ακολούθως:
Ο προϋπολογισμός των εργασιών και των υλικών ορίζεται ως ακολούθως :
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ

01

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΟΣ (01) ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΕΛΑΦΡΥ
ΤΡΙΨΙΜΟ) ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΕ ΠΕΡΑΣΜΑ ΔΥΟ (02)
ΧΕΡΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
(ΦΤΕΡΩΝ) - ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΠΕΛΩΝ ΠΡΟΠΕΛΩΝ

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΣΕΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 20 ΛΙΤΡΑ
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΟΡΑΒΙΑΣ 10
ΛΙΤΡΑ
ΝΕΑ ΜΟΡΑΒΙΑ 18 ΛΙΤΡΑ
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 1 ΛΙΤΡΟ
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ (Νο 100) 20
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ 02 ΛΙΤΡΑ

02

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΟΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΕ ΥΦΑΛΑ-ΤΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΠΕΛΕΣ

ΕΝΝΕΑ (09) ΑΝΟΔΙΑ ΠΡΟΠΕΛΑΣ
- ΑΞΟΝΩΝ - ΥΦΑΛΩΝ

03

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
HULL ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ
- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΣΙΚΑΦΛΕΞ 20 ΚΙΛΑ
ΒΙΔΕΣ 100 Χ 10 INOX 80
TEMAXIA
ΡΟΔΕΛΕΣ ΙΝΟΧ Μ10 160
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ INOX 80 ΤΕΜΑΧΙΑ

04

ΑΝΕΛΚΥΣΗ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΑΚΑΡΙΣΜΑ

ΑΝΕΥ

ΠΟΣΑ

2.650,00€

717,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.367,00

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για
το σύνολο της δαπάνης επισκευής της Π.Υ. 53, με επιμερισμό έως του ποσού των δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ
(2.650,00€) για το σύνολο της δαπάνης των ΕΡΓΑΣΙΩΝ και έως του ποσού των επτακοσίων δέκα επτά ευρώ (717,00€) για το
σύνολο της δαπάνης των ΥΛΙΚΏΝ.
IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Τα υπό προμήθεια είδη για τις εργασίες αφαίρεσης παλαιάς μοράβιας με τοποθέτηση νέας κόκκινου
χρώματος, γυάλισμα τιμονιού, αξονικών προπελών, προπελών, αφαίρεση παλαιών ανοδίων και τοποθέτηση νέων
σε ύφαλα, τιμόνια και προπέλες, αφαίρεση λάστιχου προστατευτικού του hull στο αριστερό σημείο του σκάφους
στο ύψος του μηχανοστασίου και στο ύψος της πλώρης, στεγανοποίηση οπών και τοποθέτηση εκ νέου του ίδιου
λάστιχου και ανέλκυση, καθέλκυση, τακάρισμα, με αντίστοιχα υλικά, της Πλοηγίδας Π.Υ. 53 έχουν ως εξής:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΛΙΚΑ

01

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΟΣ (01) ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΕΛΑΦΡΥ
ΤΡΙΨΙΜΟ) ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΕ ΠΕΡΑΣΜΑ ΔΥΟ (02)
ΧΕΡΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ - ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ
(ΦΤΕΡΩΝ) - ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΠΕΛΩΝ ΠΡΟΠΕΛΩΝ

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΣΕΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 20 ΛΙΤΡΑ
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΟΡΑΒΙΑΣ 10
ΛΙΤΡΑ
ΝΕΑ ΜΟΡΑΒΙΑ 18 ΛΙΤΡΑ
ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 1 ΛΙΤΡΟ
ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ (Νο 100) 20
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑ 02 ΛΙΤΡΑ

02

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΟΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΕ ΥΦΑΛΑ-ΤΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΠΕΛΕΣ

ΕΝΝΕΑ (09) ΑΝΟΔΙΑ ΠΡΟΠΕΛΑΣ
- ΑΞΟΝΩΝ - ΥΦΑΛΩΝ

03

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
HULL ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΛΩΡΗΣ
- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟΥ

ΣΙΚΑΦΛΕΞ 20 ΚΙΛΑ
ΒΙΔΕΣ 100 Χ 10 INOX 80
TEMAXIA
ΡΟΔΕΛΕΣ ΙΝΟΧ Μ10 160
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ INOX 80 ΤΕΜΑΧΙΑ

04

ΑΝΕΛΚΥΣΗ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΑΚΑΡΙΣΜΑ

ΑΝΕΥ

ΠΟΣΑ

2.650,00€

717,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.367,00

V. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και εργασιών ορίζεται ο Λιμένας Λαυρίου, Τ.Κ.19500.
VI. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών και εργασιών ορίζεται το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε
(15) ημερών από την επόμενη ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της Σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Ελέγχου εργασιών της Π.Υ. 53 και η παραλαβή, από την Επιτροπή Παραλαβής της Π.Υ. 53
Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Κ.Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ/ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ),
γ) Ο τίτλος της Σύμβασης (Εργασίες ετήσιου δεξαμενισμού της Πλοηγίδας Π.Υ. 53 του Π.Σ. Λαυρίου, αφαίρεσης
παλαιάς μοράβιας με τοποθέτηση νέας κόκκινου χρώματος, γυάλισμα τιμονιού, αξονικών προπελών,
προπελών, αφαίρεση παλαιών ανοδίων και τοποθέτηση νέων σε ύφαλα, τιμόνια και προπέλες, αφαίρεση
λάστιχου προστατευτικού του hull στο αριστερό σημείο του σκάφους, στο ύψος του μηχανοστασίου και στο
ύψος της πλώρης, στεγανοποίηση οπών και τοποθέτηση εκ νέου του ίδιου λάστιχου και ανέλκυση, καθέλκυση,
τακάρισμα, με αντίστοιχα υλικά).
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (27 – 07 – 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 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον
φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι:
1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που
τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του προσφέροντος, σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές απαιτήσεις και σε κάθε
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περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά, με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι έχει λάβει
γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα κάτωθι:
-Πλήρης και σαφής περιγραφή των εργασιών της Π.Υ. 53.
-Τις προσφερόμενες τιμές σε Ευρώ, οι οποίες θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης μεταξύ των αναγραφόμενων τιμών αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές
ολογράφως. Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση κατά την κείμενη
νομοθεσία – μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.- για τον δεξαμενισμό της Π.Υ. 53, στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
-Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον έξι (06) μήνες).
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους, σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί :

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
(άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανο
μένων νόμιμων
κρατήσεων)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβαν
ομένων
νόμιμων
κρατήσεων)

1.
2.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται και η
οικονομική προσφορά.
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η επιτροπή αξιολόγησης αποσφραγίζει το φάκελο λοιπών δικαιολογητικών ΜΟΝΟ του προμηθευτή στον
οποίο προτείνει να κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας. Οι φάκελοι ΄΄ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ΄΄ των συμμετεχόντων
των οποίων οι τεχνικές προσφορές ή οι τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές απορρίφθηκαν δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται από την Επιτροπή στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να επιστραφούν
στους προμηθευτές.
Ο φάκελος ΄΄ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ΄΄ 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 (ΦΕΚ 147Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4872/21 (ΦΕΚ 36Α΄).
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., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών
εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε., τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων
Εταιριών.
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 (ΦΕΚ 147 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4872/21 (ΦΕΚ
36Α΄), η Αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
Σύμβασης.
B. 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
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φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
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, όπως τροποποιήθηκαν
από τα άρθρα 22 και 23 του Ν. 4872/21 (ΦΕΚ 36Α΄), απορρίπτεται εξ’ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου
αναδόχου και η Κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή οικονομική προσφορά και εφόσον τα
΄΄Λοιπά Δικαιολογητικά΄΄ πληρούν τις προϋποθέσεις.

