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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΣ:                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                                                                 ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ.ΕΞΟΠΛ.&ΕΠΕΝΔ. 
    ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤ.ΠΡΟΓΡ.&ΚΥΡ.ΣΥΜΒ. 
 ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
      ΤΗΛ. 210-7466413 
      Φ.604.4/33/82567 
ΚΟΙΝ:      Σ.22657 
      Αθήνα, 23 Δεκ 19 
 
 
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός 08/19 – «Προμήθεια Δώδεκα (12) Συλλογών Ανταλλακτικών 
Γενικής Επιθεώρησης Μηχανών Ντίζελ MTU 20V 538 TB 91 των Ταχέων 
Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) τύπου ΛΑΣΚΟΣ – 
ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ»  
 
ΣΧΕΤ.:  α. Ν.3978/2011 ΦΕΚ Α137 
 β. Φ.690/11/58081/Σ.15490/12 Σεπ 19/ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
 γ. Φ.604.4/31/76920/Σ.20988/2 Δεκ 19/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ 
 δ. Η από 10 Δεκ 19 Προδικαστική Προσφυγή «ΑΡΙΕΞΠΟ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.» 
 ε. Το από 18 Δεκ 19 υποβληθέν πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσφυγών 
 
 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα (α) έως (ε) σχετικά, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ 
 

1. Η απόρριψη στο σύνολό της, της (δ) σχετικής προδικαστικής προσφυγής 
της εταιρείας «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.», ως ακολούθως: 

 α. Πρώτος λόγος προσφυγής: 

  Απορρίπτεται, καθόσον θεωρείται ότι η αναγραφή της εταιρείας με 
την επωνυμία «MPD Greece Limited» κατά την ανάρτηση στο διαδίκτυο της (γ) 
σχετικής απόφασης αποτελεί επουσιώδες γραφικό σφάλμα καθώς αποδεικνύεται 
από το φάκελο υποβολής προσφοράς και το πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
ότι η «Melita Power Diesel LTD» ήταν η συμμετέχουσα εταιρεία κατά το 
διαγωνισμό 08/19 της ΓΔΑΕΕ.  

 β. Δεύτερος λόγος προσφυγής: 

  Απορρίπτεται, καθόσον για την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας σύμφωνα  με ΓΟ-9, παρα. 1.4.1 και με τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 
62 του ν.3978/2011 απαιτείται προσκόμιση κατάλληλου πιστοποιητικού από τον 
κατασκευαστή των προς προμήθεια υλικών (MTU  Friedrichshafen), το οποίο έχει 
προσκομιστεί.  

 γ. Τρίτος λόγος προσφυγής: 
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  Απορρίπτεται, καθόσον στην παρούσα φάση του διαγωνισμού που 
αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τον ΓΟ-9, 
παρα. 1.3.11 απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα και εν προκειμένου της  «Melita Power 
Diesel LTD» περί δέσμευσης του τρίτου φορέα δηλαδή της κατασκευάστριας 
εταιρείας «MTU» για το ότι θα διαθέσει στη «Melita Power Diesel LTD» τους 
αναγκαίους τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση της 
προμήθειας, το οποίο έχει προσκομιστεί.  

  δ. Τέταρτος λόγος προσφυγής: 

  Απορρίπτεται, καθόσον δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη στους 
Γενικούς ή Ειδικούς Όρους στους οποίους να προβλέπεται η υποχρέωση 
απόδειξης της εξουσίας εκπροσώπησης για τρίτους φορείς όπως η εταιρεία MTU.  

  ε. Πέμπτος λόγος προσφυγής: 

   Απορρίπτεται, καθόσον η εταιρεία «Melita Power Diesel LTD» 
διαπιστώθηκε ότι διαθέτει την δήλωση περί των στοιχείων που απαιτούνται για την 
ασφάλεια εφοδιασμού των ΕΟ της παραγράφου 8.16 (γ). Για την υπεύθυνη 
δήλωση περί της δέσμευσης της MTU ότι θα διαθέσει τους αναγκαίους τεχνικούς 
πόρους, γίνεται αναφορά στη συμμετέχουσα εταιρεία δηλαδή στη  «Melita Power 
Diesel LTD» ενώ η αναγραφή παρακάτω της ονομασίας   «MPD Greece Limited» 
οφείλεται  σε προφανή λόγο παραδρομής και δεν επηρεάζει επ’ ουδενί την ίδια τη 
δέσμευση του οικονομικού φορέα. 

2. Κατά της παρούσας έχετε το δικαίωμα αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από λήψεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 91 του ν.3978. 

3. Πρόσκληση για τη συμμετοχή στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού και 
την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα σας αποσταλεί από την 
ΓΔΑΕΕ, μετά την πάροδο της ανωτέρω χρονικής περιόδου ως άπρακτης σχετικά 
με την αναφερόμενη πρόβλεψη επί της παρ.2 ως ανωτέρω. 

4. Χειριστής θέματος: Αντιπλοίαρχος Ι. Τσικαλάκης ΠΝ, τηλ: 210-7466413. 

           

          Θεόδωρος Λάγιος 

Ακριβές Αντίγραφο           Γενικός Δντής 

 
Αντιπλοίαρχος Ι. Τσικαλάκης ΠΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε. 

Αλίμου 68 

Άλιμος Τ.Κ. 17455 

ΑΘΗΝΑ 

 

MPD GREECE LIMITED  

2ο χλμ.Λεωφ. Κορωπίου-Βάρης, Θέση Τζήμα, Τ.Κ.19400 

ΕΛΤΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Ταχ. Θυρίδα: 88 

Δήμος Κρωπίας Αττικής 

 
Αποδέκτες για πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣ ΠΝ 
ΓΕΝ/ΕΓΑ  
ΓΕΝ/ΔΚΔ 
 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) 
Πχο (Ο) Θεώνη Ρομποτή της ΔΝΕ 
Πχη (Μ) Κωνσταντίνο Σαμπάνη ΠΝ του ΑΣ/ΔΤΣ 
ΜΥ Ιωάννη Κωνσταντέλλο του731/ΔΣΕ 
 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφυγών (Ε.Α.Π.) 
Πχο (Ο) Αχχιλέα Παπούλια του ΚΕΦΝ 
Ασμχο (Ο) Γεώργιο Συρσίρη της ΔΑΥ 
ΜΠΥ Κωνσταντίνο Μαλτσινιώτη του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ  
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