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ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2019 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 34/2014) 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΛΗΞΗΣ ΟΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΛΗΞΗΣ ΟΡΙΟΥ ΖΩΗΣ 
(ΛΟΛ-ΛΟΖ) ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΣΧΕΤΗΡΩΝ» 

 
 Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιο οικονομικό φορέα για τον 
διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινήσεις: 
 1. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 (ΦΕΚ Β 1276/1 Οκτ 02), κατ’ 
εξαίρεση, οι πολίτες, για την διευκόλυνσή τους, μπορούν να συντάσσουν την 
υπεύθυνη δήλωση σε απλό φύλλο χαρτιού, τo οποίo θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο υπόψη άρθρο. 
 2. Υπεύθυνη δήλωση από εκπρόσωπο αλλοδαπού νομικού προσώπου 
πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου 
αυτό έχει την έδρα του. Επιπλέον, σύμφωνα με τα Άρθρα 1δ, 3 και 5 της Σύμβασης 
της Χάγης 5-10-1961, Ν.1497/1984 ως ισχύει, η μόνη διατύπωση που είναι δυνατό 
να απαιτηθεί για να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής είναι η επίθεση της 
επισημείωσης (APOSTILLE) που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του Κράτους από 
το οποίο προέρχεται το έγγραφο. 
 3. Σύμφωνα με τον ΓΟ-15, παρ.15.1, οι προσφορές είναι διατυπωμένες στην 
ελληνική γλώσσα και προσφορές σε άλλη γλώσσα κατατίθενται με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι είτε 
στην ελληνική γλώσσα είτε επίσημα μεταφρασμένες σε αυτή. 
 4. Αν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, δεν 
απαιτείται η παρουσίαση του κατασκευαστή που προβλέπει ο ΕΟ-12, παρ.12.1ζ. 
 5. Η μορφή της σύντομης παρουσίασης του προσωπικού που προβλέπεται να 
εργαστεί για την υλοποίηση-υποστήριξη της προμήθειας αφήνεται στην κρίση του 
οικονομικού φορέα. 
 6. Επιπλέον δίνονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις για οκτώ (8) Part Number 
(P/N) της Προσθήκης «1» στο Παράρτημα «Β» της διακήρυξης του διαγωνισμού 
θέματος: 
  α. Επιβεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων των ακόλουθων υλικών: 
   (1) «Bungee Assy», P/N 301744 (α/α 17 του Πίνακα «Α»). 
   (2) «Spacer Ring Kit», P/N 40433 (α/α 17 του Πίνακα «Β»). 
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   (3) «Shaft», P/N 44813 (α/α 45 του Πίνακα «E»). 
  β. Το υλικό «Packing» P/N 52B6168-2 (α/α 35 του Πίνακα «Γ»), είναι 
εναλλακτό με το υλικό «Packing», P/N 52B6181-2. 
  γ. Το Alternate P/N του υλικού «Pendant Assy 1 1/4'’» (α/α 45 του Πίνακα 
«Α»), εντοπίζεται στη βιβλιογραφία με P/N 9D00054A155A40 αντί του P/N 
9D54A155A40. 
  δ. Το υλικό με P/N MS90725-62 είναι εναλλακτό με το υλικό «Screw» P/N 
52W1974-7 (α/α 94 του Πίνακα «Γ») και κατά συνέπεια μπορεί να γίνει δεκτό. 
  ε. Το υλικό με P/N 70003-059 είναι εναλλακτό με το υλικό «Wire Rop Clip» 
P/N G-450X1/2 ή P/N 11050-115 (α/α 38 του Πίνακα «Δ») και κατά συνέπεια μπορεί 
να γίνει δεκτό. 
  στ. Το υλικό με P/N SS00252 σε αντικατάσταση του υλικού «Cylinder 
Mounts» P/N A23-141 (α/α 86 του Πίνακα «Δ») δεν εντοπίζεται στη βιβλιογραφία 
ούτε έχει χρησιμοποιηθεί παλαιότερα, συνεπώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. 
 
 

  Δημήτριος Μπαλαφούτης 
Αναπληρωτής Γενικός Δντής 

(Για το απουσιάζοντα Γενικό Δντή) 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
Ασμχος (ΜΑ) Χρήστος Λαμπράκης 
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