Προς:
Την ΜΟΔΥ του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 32 ΞΑΝΘΗ
Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 25410-79454
Α.Π.ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ.: 5480/09-02-2021

Ημερομηνία 09/02/2021
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ” ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Σας παρακαλώ να προβείτε στην ανάρτηση της συνημμένης Ανακοίνωσης “Απευθείας” Ανάθεσης, στο
πλαίσιο του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΚΕ-80045» που αφορά σε ανάθεση
προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Φορητού
Υπερηχοτομογράφου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €11.290,32 πλέον του αναλογούντος
Φ.Π.Α.
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016): Η
ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου
του ως άνω αναφερόμενου έργου, διότι Η απόκτηση της εν λόγω συσκευής και η ένταξή της στη
καθημερινή λειτουργία του Ιατρείου Γαστρεντερολογίας-Ηπατολογίας της Α’ Πανεπιστημιακής
Παθολογικής Κλινικής θα βοηθήσει σημαντικά στην πληρέστερη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών.
Επίσης θα αποτελέσει μοχλό για τη διενέργεια πολλαπλών δράσεων/μελετών με ερευνητικό και
εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Επιπλέον, βεβαιώνεται ότι:
Α) Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, είναι
εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του και των επιμέρους κατηγοριών αυτού, και θα
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του.
Β) Δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν.4412/2016, και
όπως αναλύεται διεξοδικώς στην Κατευθυντήρια Οδηγία Νο 20 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

Κωνσταντίνος Μιμίδης
Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Ημερομηνία 09/02/2021

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ” ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαδικασία Ανάθεσης Προμήθειας:
Τύπος Προμήθειας:
Τίτλος Προμήθειας:
Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε
ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ:
Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. σε ευρώ (€):
Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται η
Προμήθεια:
Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:
Κωδικός έργου ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.:
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να
περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το
αργότερο μέχρι:
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.
ΘΡΑΚΗΣ
“Απευθείας” Ανάθεση
Προμήθεια αγαθών-υλικών
Προμήθεια φορητού υπερηχοτομογράφου
11.290,32
2.709,68

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΔΩΡΕΑ
ΚΕ-80045
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της
προμήθειας
κος Κωνσταντίνος Μιμίδης του Παναγιώτη,
Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής. του Δ.Π.Θ.,
email: kostasmimidis@hotmail.com
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 14:00

Τόπος Παράδοσης των προς προμήθεια ειδών

Ιατρείο Γαστρεντερολογίας-Ηπατολογίας της Α’
Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, 68100
Αλεξανδρούπολη
Ιατρείο Γαστρεντερολογίας-Ηπατολογίας της Α’
Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης.
email: kostasmimidis@hotmail.com τηλ.
2551030450

Ημέρες παράδοσης των ειδών από την
ημερομηνία παραγγελίας τους από τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο

15 ημέρες
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Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο
της διαδικασίας ανάθεσης

κος Κωνσταντίνος Μιμίδης, Καθηγητής του
Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., email:
kostasmimidis@hotmail.com

Β. Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά
Β1. Πίνακας ειδών προς προμήθεια
α/α
Είδος

Είδος προς
προμήθεια
(2)

(1)
1

Ποσότητα

Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ
(24%*)
(€)

Συνολική
αξία
(€)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

11,290,32

24%

2.709,68

14.000,00

Φορητός
υπερηχοτομογράφος

Σύνολο

11,290,32

2.709,68

14.000,00

Προϋπολογιζόμενο κόστος συνολικής προμήθειας: 11.290,32 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (€ 2.709,68).
(*) Η απόδοση του ΦΠΑ θα γίνει βάσει της κείμενης νομοθεσίας
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Β2. Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ -ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Σύστημα υπερηχοτομογραφίας τύπου tablet μεγίστου συνολικού βάρους 2kg (tablet +
ηχοβόλες κεφαλές) για πολύ εύκολη μεταφορά εντός του νοσοκομείου για εφαρμογές,
ακτινολογικής, αγγειολογικής, μαιευτικής/γυναικολογικής χρήσης κ.ά . Να αποτελείται από
τα κάτωθι :
1.Tablet τουλάχιστον 9 ιντσών
3. Ηχοβόλος κεφαλή Linear Array , ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης
στο 2D από 4 έως 12 Mhz , κατάλληλη για εξετάσεις αγγείων , επιφανειακών οργάνων κ.ά.
4. Ηχοβόλος κεφαλή Convex Array , ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης
στο 2D από 2 έως 5 Mhz , κατάλληλη για εξετάσεις άνω κάτω κοιλίας , Μαιευτικές /
Γυναικολογικές , κ.ά.
5. Εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ
Ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης (Digital
beamformer) τουλάχιστον 50.000
καναλιών.

Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρμογές για την κάλυψη των
ειδικοτήτων της ιατρικής

Καρδιολογία, Ακτινολογία , Μαιευτική ,
Γυναικολογία , Αναισθησιολογία κ.ά.

ΤΥΠΟΙ ΗΧΟΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
Ηχοβόλες κεφαλές ευρέος φάσματος
συχνοτήτων με μεγάλο συνολικά
εύρος
Να δέχεται σύγχρονους ηχοβολείς.
Υποχρεωτικά να αναφερθούν οι
διαθέσιμοι τύποι απεικόνισης , η
τεχνολογία απεικόνισης καθώς και
κάθε νέα τεχνική ή τεχνολογία προς
αξιολόγηση.

Από 1MHZ έως 12MHZ

Να περιγραφεί αναλυτικά η τεχνολογία

Ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased
Array

Από 1 έως 4 MHz

Ηχοβόλες κεφαλές Linear Array

Από 4 έως 12 MHz

Ηχοβόλες κεφαλές Convex Array

Από 2 έως 5 MHz

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
B-mode
M-Mode
Έγχρωμο CFM Doppler
Απεικόνιση 2ης αρμονικής συχνότητας από τους
ιστούς (THI) σε όλους τους τύπους ηχοβόλων
απεικονιστικών κεφαλών που δέχεται το
σύστημα

Tissue Harmonic imaging

Ειδικό πρόγραμμα ρυθμίσεων για την
βέλτιστη απεικόνιση της βελόνας
βιοψίας για την εκτέλεση βιοψιών και
επεμβατικών πράξεων υψηλής
ευκρίνειας σε εξετάσεις άνω-κάτω
κοιλίας και επιφανειακών οργάνων.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Συνθετική απεικονιστική τεχνική
πραγματικού χρόνου με συλλογή
πληροφοριών από διαφορετικές
οπτικές γωνίες σάρωσης.

Να περιγραφεί αναλυτικά

Βελτιστοποίηση της εικόνας μέσω
επεξεργασία σε επίπεδο pixel για
μείωση του θορύβου speckle.

Να περιγραφεί αναλυτικά

Αυτόματη συνεχή βελτιστοποίηση του
2D (gain, TGC,) σε πραγματικό χρόνο
(real time) χωρίς το πάτημα πλήκτρου
από το χειριστή

Να περιγραφεί αναλυτικά

Μεγέθυνση κινούμενων και
παγωμένων εικόνων (zoom)

≥ x3

Υψηλό δυναμικό εύρος (Dynamic
range)

≥170 db

Μέγιστο βάθος σάρωσης

≥30 cm

‘Έγχρωμη οθόνη ( tablet )

≥9’’ inch

Μικρού όγκου και βάρους για εύκολη
μετακίνηση εντός του νοσοκομείου

Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
Κινηματογραφική μνήμη σειράς
εικόνων 2D & CFM (cineloop)
Λογισμικό διαχείρισης εικόνων αλλά
και loops

Να περιγραφεί αναλυτικά

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πακέτο Μαιευτικών Γυναικολογικών
εφαρμογών

Βασικό - Να περιγραφεί αναλυτικά

Πακέτο Ακτινολογικών εφαρμογών

Βασικό - Να περιγραφεί αναλυτικά

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σύστημα ενσύρματης ή ασύρματης
επικοινωνίας με πρωτόκολλο DICOM
3.0. Να περιλαμβάνει υπηρεσίες Print,
Store, Modality Worklist, Structured
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reporting, Performed Procedure Step
Εξ’ αποστάσεως τεχνική και
λειτουργική υποστήριξη του
συστήματος μέσω διαδικτύου
Δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης
της υπερηχογραφικής εικόνας μέσω
κατάλληλης εφαρμογής.

Να περιγραφεί αναλυτικά

Να περιγραφεί αναλυτικά

Γ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές θα κατατίθενται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ» ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Στοιχεία του υποψηφίου :
Επωνυμία: ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ. : ………………… / …………………………………………………. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………..………………………………………
Αριθμό τηλεφώνου: …………………………………………………………………….. (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
e-mail: …………………………………………………….…………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)
Για τη Διαδικασία Προμήθειας με “Απευθείας ανάθεση”: «Προμήθεια Φορητού
Υπερηχοτομογράφου»
Κωδικός Έργου: ΚΕ-80045
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΜΙΔΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Ιατρείο Γαστρεντερολογίας-Ηπατολογίας της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη
Τηλ. Επικοινωνίας: 2551030450
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

Δ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Έγκριση Ανάθεσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει τα κάτωθι αναφερόμενα
δικαιολογητικά. Η ως άνω υποχρέωση αφορά τους προσωρινούς αναδόχους για τους οποίους το ποσό ανάθεσης
είναι μεγαλύτερο ή ίσο των €2.500,00 πλέον ΦΠΑ:


Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ή του υποψηφίου νομικού
προσώπου:
Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού
φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
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εκπροσώπου. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο γράφονται τα πλήρη στοιχεία του
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής
Ταυτότητας).


Υπεύθυνη Δήλωση (πρωτότυπη) του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται
στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (A' 215).
Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση
φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου (όπως
Α
ορίζεται στη περίπτωση του άρθρου 79 ν.4412/2016), ήτοι ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για τα παραπάνω αδικήματα εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του
νομικού προσώπου που εκπροσωπεί και των υπολοίπων μελών της διοίκησης του, δηλαδή:
o στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιούχων εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), και
τους υπόλοιπους διαχειριστές,
o στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της
ημερομηνίας της ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών ανάθεσης από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο.
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Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας του
προσφέροντος, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις (να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ως άνω
παράγραφο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη
- μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis).

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α ' 188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 μπορεί να
ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Τα απαιτούμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά της εν λόγω ανακοίνωσης, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από πρωτότυπα ή αν πρόκειται για αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων από νομίμως επικυρωμένα
αντίγραφα είτε από δημόσια αρχή είτε από δικηγόρο (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014), των οποίων η
υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων αντιγράφων.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου

Κωνσταντίνος Μιμίδης
Καθηγητής Δ.Π.Θ.
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