
                                                            

                            

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
                          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                

                  Θεσσαλονίκη     10   Ιανουαρίου 2020
                   Αριθμ. Πρωτ.: 555913(13051)

               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ
                     ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:                
                             ΚΟΙΝ:

 
     
       

κ.Γεώργιο Καραμάνο 
Κάθε ενδιαφερόμενο  

Ταχ. Δ/νση    :26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ.Κώδικας :54627-Θεσ/νίκη
Πληροφορίες    :Σ.Πουσίνη
Τηλέφωνο :2313 319 144
Φαξ :2313 319 135
E-mail :S.Pousini@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων επί της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  του
έργου«Πραγματοποίηση  marketing  support  σε  αεροπορικές  εταιρείες  που  συνδέουν  τη
Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό, με απευθείας πτήσεις»  

ΣΧΕΤ.: α)Η αριθ.πρωτ.757167(17158)/27-12-2019  Διακήρυξη της Π.Κ.Μ.
β) Το από 9-1-2019 ερώτημα του Γεώργιου Καραμάνου 
 
   

Με το παρόν ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ανωτέρω
(α) σχετικής διακήρυξης  για  την  ανάθεση του αναφερόμενου στο  αντικείμενο του θέματος  έργου  με
κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας  –τιμής  συνολικού  προϋπολογισμού  50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%
(40.322,58€ άνευ Φ.Π.Α.)      αναφορικά με διευκρινίσεις που δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή.

 1.Κατόπιν  υποβληθέντος  ερωτήματος,  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  του  Γεώργιου  Καραμάνου,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ως εξής:

ΕΡΩΤΗΜΑ  

1.  «Σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο της προκήρυξης: "Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’
188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους ήτοι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την σφραγίδα Apostile και να
είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν σφραγίδα Apostile
επιτρέπεται να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως μεταφρασμένα.” Τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης για το Apostile. Όμως μιλήσαμε με
την Ελληνική Πρεσβεία και μπορεί και επικυρώνει το έγγραφα και τη μετάφραση. Μας είπαν ότι αυτή είναι η
κοινή πρακτική. Μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτή τη λύση;»  

 

 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 Έχουν εφαρμογή και στους συνοπτικούς διαγωνισμούς τα οριζόμενα στη σελίδα 15 του υποδείγ-
ματος  διακήρυξης [ΕΚΔΟΣΗ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2019] για συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδι-
κασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ της Ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ):  

“Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσ-
σα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δη-
μόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυ-
ρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δη-
μόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυ-
ρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει
γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικη-
γόρων.”                                                    

                                                                                                                Με Εντολή Π.Κ.Μ.

                                                                                                    Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών
                              

                                                                                                                          ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ
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