
 

 

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε Υποβληθέντα Ερωτήματα – Διευκρινίσεις – Μέρος 2ο 
 

 

Ερώτημα 3ο 
Στο τεύχος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, στο άρθρο 2.2 «Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι..». Είναι αποδεκτό η ημερομηνία 
θεώρησης της υπογραφής να προηγείται της ημερομηνίας του διαγωνισμού κι εάν ναι, πόσες 
ημέρες; 

Απάντηση 
Όπως ορίζει το άρθρο 3 του Ν. 4250/14 “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις” (ΦΕΚ 74 Α’/26-03-2014) «Η 
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν 
άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη». 

 

Ερώτημα 4ο 
Για εταιρία (Νομικό Πρόσωπο ΑΕ), η οποία συμμετέχει και στον παράλληλα διενεργούμενο 
διαγωνισμό της υπηρεσίας σας με τίτλο «Εγκατάσταση & Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Ασφάλειας Λιμένος Βόλου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS / Υποέργο 1 / Σύστημα 
Επιτήρησης κι Ελέγχου Πρόσβασης», των οποίων τα δικαιολογητικά σύστασης & εκπροσώπισης 
έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία σας προς αξιολόγηση κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, δηλαδή 27 Αυγούστου 2014 και με το δεδομένο ότι πρόκειται για «πρόχειρο 
διαγωνισμό», είναι δυνατή η παραπομπή της προσφοράς μας στα ήδη κατατηθέντα δικαιολογητικά; 
Συγκεκριμένα αναφερόμαστε για τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.4 της εν λόγω διακήρυξης τα 
οποία είναι πανομοιότυπα με τα ζητούμενα του αντίστοιχου άρθρου 2.4 του έτερου διαγωνισμού 
(Υποέργο 1) προς αποφυγή επαναλαμβομένων δικαιολογητικών, εκτυπώσεων, θεωρήσεων κι 
ελέγχων της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Απάντηση 
Πρόκειται για ανεξάρτητο διαγωνισμό και πρέπει να κατατεθεί ό,τι ορίζει η Διακήρυξη. 
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Ερώτημα 5ο 
Στο τεύχος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, στο άρθρο 2.6 «Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς 
εκείνον που θα καταθέσει την Προσφορά ή/και θα παραστεί κατά την αποσφράγισή της και σε όλα 
τα στάδια της διαδικασίας». Προκειμένου περί ΑΕ και δεδομένου ότι πρόκειται για «Πρόχειρο 
Διαγωνισμό», αρκεί αντίγραφο Πρακτικού ΔΣ για ορισμό πληρεξουσίου; 

Απάντηση 
Το αντίγραφο Πρακτικού ΔΣ για ορισμό πληρεξουσίου είναι αποδεκτό. 
 

Ερώτημα 6ο 
Στο τεύχος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, στο άρθρο 3.2 «Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα 
προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων 
που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά με 
την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης 
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.» Δεδομένου ότι τα 
προσφερόμενα προϊόντα, αποτελούν ευρέως διατιθέμενα στην αγορά προϊόντα, είναι αποδεκτή η 
Υπεύθυνη Δήλωση να προέρχεται και από νόμιμο αντιπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής; 

Απάντηση 
Ισχύει η απάντηση που δόθηκε στο Ερώτημα 1ο: “Αρκεί έγγραφο (τεχνικό εγχειρίδιο – 
prospectus, βεβαίωση αντιπροσώπου κλπ) στο οποίο θα αναφέρεται η χώρα προέλευσής του” . 
 

Ερώτημα 7ο 
Στο τεύχος ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΙ, Τεχνική Προδιαγραφή Τ6 που αφορά μειωτές 
ταχύτητας οχημάτων, σχετικά με τις διαστάσεις τους, αναφέρεται ότι θα πρέπει να είναι 5cm 
Ύψος Χ 50cm Πλάτος Χ 100cm Μήκος.  
Έπειτα από έρευνα της αγοράς η οποία επεκτάθηκε και σε κατασκευαστές του εξωτερικού, η 
τυποποιημένη διάσταση μήκους είναι 90cm αντί των 100cm που αναφέρει η ανωτέρω τεχνική 
προδιαγραφή.  
Παρακαλώ διευκρινήστε 

Απάντηση 
Εκ παραδρομής η διάσταση μήκους έχει γραφεί 100 cm αντί του ορθού 90 cm. 
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