
 
 

 

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

ΚΟΙΝ.:  Φ.600.163/29/413383 
  Σ.918 
  Αθήνα, 30 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 19 Μαρ 21 επιστολή της Εταιρίας «Aegean Projects P.C.» 
 ε. Φ.600.163/25/413094/Σ.844/22 Μαρ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3γ 
 στ. Το από 23 Μαρ 21 Ηλεκτρονικό Μήνυμα της Εταιρίας «Aegean Pro-

jects P.C.» 
 
  Σας γνωρίζουμε, σε συνέχεια των (β) και (γ) σχετικών διαγωνισμών για την 
προμήθεια δοκιμαστηρίου κινητήρων οχημάτων HUMMER και δοκιμαστηρίου κινη-
τήρων ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για κάλυψη αναγκών του 303 ΠΕΒ, αντίστοιχα και 
κατόπιν της (δ) όμοιας επιστολής και του (στ) σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος, τα 
παρακάτω : 
 
  α. Ως προς την πρώτη ερώτηση της (δ) σχετικής επιστολής: 
 
   Οι διαγωνισμοί διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετι-
κού και ως εκ τούτου, καθόσον δεν είναι ηλεκτρονικοί, απαιτείται θεώρηση γνησίου 
της υπογραφής, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις (β) και (γ) σχετικές διακηρύξεις. 
 
  β. Ως προς τη δεύτερη ερώτηση της (δ) σχετικής επιστολής: 
 
   Στις παραγράφους 5.2.6 και 5.2.5 των ΕΟ-5.2 των (β) και (γ) σχετικών 
διακηρύξεων, αντίστοιχα, ρητώς αναφέρεται: «Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 
1343/2010 Απόφαση Επιτροπής αναστολών του ΣτΕ, η ημερομηνία υπογραφής 
των υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία θεώρησης 
του γνήσιου της υπογραφής, καθώς και με την ημερομηνία υποβολής του φακέλου 
προσφορών. Δηλαδή, ο φάκελος θα πρέπει να ταχυδρομείται προς την Υπηρεσία, 
την ημέρα που θα υπογράφεται η Υπεύθυνη Δήλωση ή εάν παραδίδεται ιδιοχείρως 
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχει υπογραφεί και 
θεωρηθεί την ίδια ημέρα. Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της 
§4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής». 
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   Επιπρόσθετα, στις παραγράφους 2 του ΓΟ-13 και 5.3.1.1.2 του ΕΟ-5-
3 των (β) και (γ) σχετικών διακηρύξεων αναφέρονται: «Εάν ο οικονομικός φορέας 
δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, αναφέρει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης της 
§4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υ-
πογραφής, (σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ΄ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση Επι-
τροπής Αναστολών του ΣτΕ), που επισυνάπτει στην τεχνική προσφορά του, τη 
χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος, η επιχείρηση που θα το κατασκευάσει, 
καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασής του. Πέραν τούτου, 
θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του νόμιμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης (εργοστάσιο κατασκευής), ότι αποδέχεται την εκτέ-
λεση της προμήθειας του υλικού, σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον 
υποψήφιο ΑΝΑΔΟΧΟ» και «Αν ο υποψήφιος δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό 
προϊόν, θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος, η επιχείρηση 
που θα το κατασκευάσει, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατά-
στασής του. Πέραν τούτου, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνή-
σιου υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης (εργοστάσιο 
κατασκευής), ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας του υλικού, σε περί-
πτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον υποψήφιο», αντίστοιχα. Κατόπιν των πα-
ραπάνω, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
   (1) Στην Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) του νόμιμου εκπροσώπου της επι-
χείρησης (εργοστάσιο κατασκευής), περί αποδοχής εκτέλεσης της προμήθειας του 
υλικού, σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα, δεν α-
παιτείται η ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης για το γνήσιο της υπογραφής της 
να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφορών. Ωστόσο, ο 
εκάστοτε οικονομικός φορέας που έχει υποβάλλει προσφορά, οφείλει να ενημερώνει 
έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει σε μεταγενέ-
στερο χρόνο της ΥΔ και διαφοροποιείται από τα αρχικώς δηλωθέντα στοιχεία. 
 
   (2) Είναι αποδεκτή η υποβολή ΥΔ του νόμιμου αντιπροσώπου του ερ-
γοστασίου εάν και εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (εργοστάσιο κα-
τασκευής) έχει μεταβιβάσει στον πρώτο τέτοια εξουσία με νομότυπο έγγραφο (π.χ. 
εξουσιοδότηση). Το παραπάνω οφείλει να αποδεικνύεται εγγράφως και να κοινο-
ποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή ως συμπληρωματικό έγγραφο της εν λόγω ΥΔ. 
 
  γ. Ως προς τις υπόλοιπες ερωτήσεις της (δ) σχετικής επιστολής: 
 
   Με σκοπό την απρόσκοπτη και πληρέστερη ενημέρωση σας σε θέ-
ματα που αφορούν σε πληροφορίες εγκαταστάσεων (τύποι κινητήρων, κάτοψη χώ-
ρων, φωτογραφίες εγκαταστάσεων κλπ), με το (ε) σχετικό σας κοινοποιήθηκαν 
στοιχεία των Εργοστασίων, για την άμεση με αυτά επικοινωνία. 
 
   Συγκρότημα Η/Υ νεότερης τεχνολογίας γίνεται αποδεκτό, εφόσον κα-
λύπτει τη δυνατότητα συνδεσιμότητας με τις εγκαταστάσεις των Εργοστασίων. 
 
   Η απαίτηση της παραγράφου 4.5.1.6 των Προδιαγραφών των Διαγω-
νισμών καθορίζει ρητώς ότι στα απαραίτητα παρελκόμενα περιλαμβάνεται και μία 
πλήρης σειρά εφεδρικών αισθητήρων για κάθε τύπο κινητήρα. 
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  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) 
 


		2021-03-31T09:30:37+0300




