Α.Π.:33295
Ημερομηνία 27/08/2021

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ” ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΩΝ

Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:
Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσιών:
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:
Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Κωδικός έργου ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.:
Κωδικός MIS :
Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.):

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ.Π.
ΘΡΑΚΗΣ
“Απευθείας” Ανάθεση
Προμήθεια Υπηρεσιών
Υπηρεσίες αλληλούχισης δειγμάτων DNA με την μέθοδο
Sanger και σύνθεσης ολιγονουκλεοτιδίων
13.100,00
1.884,00
Βελτιωμένα γενόσημα πολυπεπτιδικά φάρμακα με
καινοτόμες φαρμακοτεχνικές μορφές.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020,
Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»
Συγχρηματοδοτούμενο από το Ελληνικό Δημόσιο και από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
ΚΕ- 82528
MIS 5067545
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας
κος Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ., email:
rmsandal@mbg.duth.gr
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 14:00

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:

Τόπος παροχής των προς προμήθεια υπηρεσιών:

Ημέρες παράδοσης των υπηρεσιών από την
ημερομηνία παραγγελίας τους από τον
Επιστημονικά Υπεύθυνο
Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί
τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο της
διαδικασίας ανάθεσης

Γραφεία κου Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλου,
1ος Όροφος, κτίριο «Φώτης Καφάτος» (κτ. 10), τμ ΜΒΓ,
ΔΠΘ, Πανεπιστημιούπολη Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη
Τ.Κ. 68100
Email: rmsandal@mbg.duth.gr
mtokaman@affil.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 25510 30622
Εργαστήριο Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διάγνωσης
και Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων, 1ος Όροφος
κτίριο «Φώτης Καφάτος» (κτ. 10) ΔΠΘ
Πανεπιστημιούπολη Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη
Τ.Κ. 68100
90 ημέρες

Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος, τηλ. 25510 30622, email:
rmsandal@mbg.duth.gr

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016):
Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας υπηρεσιών αλληλούχισης και σύνθεσης ολιγονουκλεοτιδίων,
είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του ως άνω αναφερόμενου
έργου για τη κατασκευή ολιγονουκλεοτιδίων με σκοπό την κλωνοποίηση γονιδίων που εκφράζουν τα
φαρμακευτικά πολυπεπτίδια και την επιβεβαίωση της επιτυχημένης κλωνοποίησης τους με την
μέθοδο αλληλούχισης Sanger.
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).

Β. Υπηρεσίες προς παροχή και τεχνικά χαρακτηριστικά
Β1. Πίνακας υπηρεσιών προς παροχή
α/α
υπηρε
σίας
(1)

CPV

Υπηρεσία προς
προμήθεια

Ποσότητα

(2)

(3)
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Κόστος
(χωρίς
ΦΠΑ) (€)
(4)

Ποσοστό
ΦΠΑ (%)

ΦΠΑ (*)
(€)

(5)

(6)

Συνολική
αξία
(€)
(7)

1
73110000-6

2

73110000-6

3

73110000-6

4

73110000-6

Παροχή υπηρεσίας
αλληλούχισης
δειγμάτων DNA με
την μέθοδο Sanger

Αλληλούχι
ση 1220

6.100,00

24

1.464,00

7.564,00

2

3.400,00

6

204,00

3.604,00

1

1.200,00

6

72,00

1.272,00

2

2.400,00

6

144,00

2.544,00

13.100,00

-

1.884,00

14.984,00

δειγμάτων

Παροχή υπηρεσίας
σύνθεσης
ολιγονουκλεοτιδίων
τύπου ιχνηθέτη
TaqMan TAMRA,
50.000pmol
Παροχή υπηρεσίας
σύνθεσης
ολιγονουκλεοτιδίων
τύπου ιχνηθέτη
TaqMan MGB,
50.000pmol
Παροχή υπηρεσίας
σύνθεσης
ολιγονουκλεοτιδίων
τύπου ιχνηθέτη
TaqMan QSY,
50.000pmol
Σύνολο

Προϋπολογιζόμενο κόστος συνολικής προμήθειας: 13.100,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (24% και 6%,
€1.884,00).
(*) Η απόδοση του ΦΠΑ θα γίνει βάσει της κείμενης νομοθεσίας
Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Β2. Τεχνικές Προδιαγραφές
1-Παροχή υπηρεσίας αλληλούχισης δειγμάτων DNA με την μέθοδο Sanger.
•

Παροχή Υπηρεσιών αλληλούχισης Sanger που θα περιλαμβάνει την αλληλούχιση 1220 δειγμάτων DNA με
τη μέθοδο Sanger.

•

Παροχή υπηρεσίας αλληλούχισης DNA με αναγνώριση ως και 1100 βάσεις. H τεχνολογία που
χρησιμοποιείται για την αλληλούχιση είναι η αντίδραση SANGER με την χρήση Γενετικού Αναλυτή της
Life Technologies.

•

Η αλληλούχιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δείγματα PCR product, Plasmid DNA και BAC DNA. H
προσφερόμενη τιμή αφορά αλληλούχιση DNA ανά αντίδραση. Σαν αντίδραση νοείται η αλληλούχιση
γενοτυπικά κάθε δείγματος με έναν εκκινητή.

•

Ο καθαρισμός (purification) του δείγματος προς αλληλούχιση, δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση και
όταν ζητείται χρεώνεται χωριστά.

•

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποστέλλονται το αργότερο σε 5 εργάσιμες μέρες σε ηλεκτρονική
μορφή και αξιολογούνται από τον αιτούντα μέσω απλού λογισμικού που είναι ελεύθερα διαθέσιμο.
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Η ποσότητα του PCR προϊόντος που αποστέλλεται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10μl με συγκέντρωση
50 μg/μl. Οι εκκινητές που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5μl και συγκέντρωση 50
pmol/μl ανά αντίδραση, το μέγεθος τους θα πρέπει να είναι από 18-22bp , και το περιεχόμενο τους σε
GC 50-55%.
•

Υπάρχουν διαθέσιμοι Universal Primer όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις αντιδράσεις χωρίς να
χρεώνονται ξεχωριστά. Διατίθεται λίστα τους εφόσον ζητηθεί. Υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας
customized primers με ξεχωριστή χρέωση.

•

Κάθε ζητούμενη επανάληψη της ανάλυσης θεωρείται καινούργια ανάλυση και χρεώνεται αναλόγως.
Όλες οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα που συστήνουν οι κατασκευαστές
του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται και υπόκεινται σε Ποιοτικό Έλεγχο.

•

Σε περίπτωση που η ανάλυση δεν είναι ικανοποιητική κατά την κρίση του αποστολέα, και εφόσον το
Εργαστήριο που παρέχει την υπηρεσία αλληλούχισης έχει ακολουθήσει το πρωτόκολλο που αντιστοιχεί
στην ζητούμενη ανάλυση, τότε η χρέωση της εξέτασης γίνεται κανονικά και ενημερώνεται σχετικά ο
αποστολέας του δείγματος.

•

Η χρέωση για αλληλούχιση DNA σε πλακίδιο PCR, αφορά την αποστολή δειγμάτων προεισαγμένων σε
πλακίδιο PCR που θα αντιδράσουν με ως και δύο διαφορετικούς εκκινητές αν αυτοί δεν είναι
προεισαγμένοι ή με όσους διαφορετικούς εκκινητές επιλέξει ο αποστολέας των δειγμάτων, αρκεί αυτοί
να είναι ήδη εισαγμένοι στα αντίστοιχα πηγαδάκια του πλακιδίου.

•

Το Εργαστήριο που πραγματοποιεί τις Αναλύσεις είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001.

2- Παροχή υπηρεσίας σύνθεσης ολιγονουκλεοτιδίων τύπου ιχνηθέτη TaqMan TAMRA, 50.000pmol
•

Ιχνηθέτες διπλής σήμανσης για εφαρμογές PCR σε πραγματικό χρόνο με χημεία TaqMan, με φθορίζουσα
χρωστική FAM, VIC ή TET στο 5’ άκρο και TAMRA στο 3'. Να έχουν μήκος 30 έως > 40 βάσεις, να είναι
καθαρισμένοι με HPLC και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μια ποικιλία εφαρμογών.

•

Η παραγωγή τους γίνεται σε εγκατάσταση που είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485 και η αποστολή τους
να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητά τους. Να προσφέρονται
σε συσκευασία των 50.000pmol.

3- Παροχή υπηρεσίας σύνθεσης ολιγονουκλεοτιδίων τύπου ιχνηθέτη TaqMan MGB, 50.000pmol
•

Ιχνηθέτες διπλής σήμανσης για εφαρμογές PCR σε πραγματικό χρόνο με χημεία TaqMan, με φθορίζουσα
χρωστική FAM, VIC, TET, ή NED στο 5’ άκρο και MGB-NFQ (minor groove binder-nonfluorescent
quencher) στο 3', που είναι μικρότεροι από τους κλασικούς ιχνηθέτες, παρέχοντας καλύτερο διαχωρισμό
αλληλουχιών. H αποστολή τους να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς να επηρεάζεται η
σταθερότητά τους. Να προσφέρονται σε συσκευασία των 50.000pmol.

4- Παροχή υπηρεσίας σύνθεσης ολιγονουκλεοτιδίων τύπου ιχνηθέτη TaqMan QSY, 50.000pmol
•

Ιχνηθέτες διπλής σήμανσης για εφαρμογές PCR σε πραγματικό χρόνο με χημεία TaqMan, σχεδιασμένοι
για βέλτιστη ευαισθησία και απόδοση σε πειράματα πολυπλεκτικής real-time PCR, με μειωμένο
"θόρυβο" (backround) και αυξημένο σήμα για μεγαλύτερη ευαισθησία. Με φθορίζουσα χρωστική ABY,
FAM, JUN ή VIC στο 5’ άκρο και QSY στο 3'. Να είναι καθαρισμένοι με HPLC.
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•

Η παραγωγή τους γίνεται σε εγκατάσταση που είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485 και η αποστολή τους
να γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς να επηρεάζεται η σταθερότητά τους. Να προσφέρονται
σε συσκευασία των 50.000pmol.

Γ. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Οι προσφορές θα κατατίθενται:
Α. Μέσω e-mail προς τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, κ. Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο, στο: rmsandal@mbg.duth.gr
Οι προσφορές που κατατίθενται με email, απαιτείται να έχουν ψηφιακή (ηλεκτρονική) υπογραφή από τον
νόμιμο εκπρόσωπο.
Β. Ταχυδρομικώς, 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”: «Υπηρεσίες αλληλούχισης δειγμάτων
DNA με την μέθοδο Sanger και τη σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων»
Κωδικός Έργου: ΚΕ-82528
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών:
Γραφείο Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλου,
1ος Όροφος, κτίριο «Φώτης Καφάτος» (κτ. 10), ΔΠΘ,
Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη
Τ.Κ. 68100
Τηλ. Επικοινωνίας: 25510 30622
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 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:
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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
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 ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: 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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική
οργάνωση), β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της
καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, γ) απάτη εις
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών),
242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη),
386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού
Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά
στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την
προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη
σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 34 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης
Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103), ε) νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την
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κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της
οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του
ν. 4557/2018 (Α' 139), 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
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία
ανθρώπων).
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 ορίζεται στη περίπτωση του άρθρου 79Α 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 από 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.
•

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
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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 11 του Ν.2690/1999), των οποίων
η υποβολή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων αντιγράφων.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ.
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