
 
 

 

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/3γ 
  Τηλέφ.: 2103483144 

ΚΟΙΝ.:  Φ.600.163/25/413094 
  Σ.844 
  Αθήνα, 22 Μαρ 21 
   

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 14/21, για την 
Προμήθεια Δοκιμαστηρίου Κινητήρων Οχημάτων HUMMER και 
Διαγωνισμός Υπ’ Αρίθμ. 15/21, για την Προμήθεια Δοκιμαστηρίου 
Κινητήρων Ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για Κάλυψη Αναγκών του 303 
ΠΕΒ) 

  
ΣΧΕΤ.: α. Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137/16-6-11) «Δημόσιες συμβάσεις  Έργων, 

Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφά-
λειας 

 β. Φ.600.163/8/411761/Σ.380/15 Φεβ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ 
 γ. Φ.600.163/9/411762/Σ.381/15 Φεβ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ 
 δ. Η από 04 Μαρ 21 επιστολή της Εταιρίας «Aegean Projects P.C.» 
 ε. Φ.093/9/938872/Σ.578/16 Μαρ 21/ΓΕΣ/ΔΤΧ/3γ 

 
  Σας γνωρίζουμε, σε εκτέλεση του (ε) σχετικού και κατόπιν της (δ) όμοιας 
επιστολής σας, που αφορά σε διευκρινήσεις επί των (β) και (γ) σχετικών διαγωνι-
σμών, τα παρακάτω : 
 
  α. Ως προς την πρώτη διευκρίνηση: 
 
    Σύμφωνα με το ΓΟ-11, διευκρινίζεται ότι «οι υπεύθυνες δηλώσεις 
μπορούν να εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο της ΠΝΠ άρθρο 24, ΦΕΚ 68Α/20.03.2020, 
όπως κυρώθηκε με το Ν.4683/20, άρθρο 1». 
 
    Σύμφωνα με το ΓΟ-10, παράγραφος 3, καθορίζεται ότι «Τα δικαιολο-
γητικά ποιοτικής επιλογής πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. 
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι πρωτότυπες και να φέρουν θεώρηση 
αρμοδίως του γνησίου της υπογραφής. Επισημαίνεται ότι όλα τα αλλοδαπά έγ-
γραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ επι-
πρόσθετα τα δημόσια έγγραφα της αλλοδαπής απαιτείται να είναι νομίμως 
θεωρημένα για τη γνησιότητά τους (με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή με 
θεώρηση αλλοδαπών προξενικών Αρχών στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης του 
Λονδίνου ή άνευ θεωρήσεως εφόσον υφίσταται σε ισχύ σχετική διμερής συμφωνία 
μεταξύ της Ελλάδας και του κράτους έκδοσης του εγγράφου)». 
 
  β. Ως προς τη δεύτερη διευκρίνηση: 
 
    Παρατείνεται ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας και της υποβο-
λής των προσφορών στο πλαίσιο της (β) σχετικής διακήρυξης. Ως εκ τούτου, τρο-
ποποιούνται οι παράγραφοι 4 και 5, του κυρίως μέρους της εν λόγω διακήρυξης, 
όπως παρακάτω: 
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    «4. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 21 Απρ 21 ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύθυνση: Π. Ράλλη 
1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3459946/210 3483228, FAX: 210-3454603), 
ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, 
στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3483161 / 210 348 3235].» 
 
    «5. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολο-
γητικά θα διενεργηθεί στις 22 Απρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210 
3483161), η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 
07/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.» 
 
    Παρατείνεται ο χρόνος της διαγωνιστικής διαδικασίας και της υποβο-
λής των προσφορών στο πλαίσιο της (γ) σχετικής διακήρυξης. Ως εκ τούτου, τρο-
ποποιούνται οι παράγραφοι 4 και 5, του κυρίως μέρους της εν λόγω διακήρυξης, 
όπως παρακάτω: 
 
    «4. Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 21 Απρ 21 ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύθυνση: Π. Ράλλη 
1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3459946/210 3483228, FAX: 210-3454603), 
ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, 
στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3483161 / 210 348 3235].» 
 
    «5. Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολο-
γητικά θα διενεργηθεί στις 22 Απρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210 
3483161), η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 
07/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.» 
 
    Οι παραπάνω τροποποιήσεις επιφέρουν κατά περίπτωση αλλα-
γές και στις ημερομηνίες των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις (β) και (γ) 
σχετικές διακηρύξεις. 
 
  γ. Ως προς την τρίτη διευκρίνηση: 
 
    Είναι δυνατή η επίσκεψη στα 301 ΕΒ και 303 ΠΕΒ σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα με τον ΕΟ 2.5.6 της διακήρυξης και απευθείας συνεννόηση με τα Ερ-
γοστάσια για τον καθορισμό ημερομηνιών των επισκέψεων. Οι ημερομηνίες που θα 
καθοριστούν δεν πρέπει να δημιουργήσουν οποιοδήποτε κώλυμα στη διαγωνιστική 
διαδικασία. 
 
    Στοιχεία επικοινωνίας των Εργοστασίων: 
 
    (α) 301 ΕΒ/4ο ΕΓ, Λοχαγός (ΤΧ) Φάκος Δημήτριος τηλ. 210-
2691063, email: 301eb@army.gr. 
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    (β) 303 ΠΕΒ/4ο ΕΓ, Λοχαγός (ΤΧ) Πλαϊνός Δημήτριος τηλ. 2410-
993632, email: 303peb@army.gr. 
 
  δ. Ως προς την τέταρτη διευκρίνηση: 
 
    Σύμφωνα με το άρθρο 60 του (α) σχετικού, τροποποιείται η παράγρα-
φος 1δ του ΓΟ-9 ως εξής: «Την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά τους σύμφωνα 
με το άρθρο 60 του Ν.3978/2011, με έναν ή περισσότερoυς από τους ακόλουθους 
τρόπους:..».  
 
  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στις (β) και (γ) σχετικές διακηρύ-
ξεις. 
 
  Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι, η πα-
ρούσα συνιστά εκτελεστή πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία καθίσταται άμεσα 
αναπόσπαστο μέρος των (β) και (γ) σχετικών διακηρύξεων και αποτελεί πλέον 
τμήμα του κανονιστικού πλαισίου των. 
 
  Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που κοινοποιείται το παρόν,  
παρακαλείται όπως το διαβιβάσει σε συνέχεια των (β) και (γ) σχετικών διακηρύξεων, 
στα μέλη της. 
 
  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
  Χειριστής θέματος : Λγός (ΤΧ) Κωνσταντίνος Ματσούκας, Επιτελής ΑΣ-
ΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ, τηλέφ. 2103483144. 
 

 Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Λοχαγός (ΤΧ) Κωνσταντίνος Ματσούκας  
        Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ 

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εταιρία «Aegean Projects P.C. 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Γ3-ΔΤΧ/3γ  
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄ Κ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ, 7ο - ΔΙΣΕ 
301 ΕΒ 
303 ΠΕΒ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (με e-mail) 
Φ.Υ. (ΑΔ 14,15/21) 
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