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Χανιά, 26/07/2013 
Αρ. Πρωτ.: 1388 
Προς: 
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ 
Υπόψη κα. Χριστοφορίδου Βίκυς 
ΚΟΙΝ.: 
Προς κάθε ενδιαφερόµενο 
 
ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηµα για τον υπ’ αρ. 05/2013 πρόχειρο διαγωνισµό για το έργο: 

«Προµήθεια και εγκατάσταση υπερκατασκευής απορριµµατοφόρου οχήµατος» 
ΣΧΕΤ.: Το από 23/07/2007 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (αρ. πρωτ. ∆Ε∆ΙΣΑ ΑΕ 

1379/24-07-2013) 
 
Σε απάντηση του ερωτήµατος που µας υποβάλατε µε το ανωτέρω σχετικό και αφορά την 
ηµεροµηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης του Σηµείου 3.5.2.3 της Προκήρυξης για το 
έργο του θέµατος που υποβάλλεται µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, για την οποία στην 
τελευταία παράγραφο του Σηµείου 3.5. της Προκήρυξης αναφέρεται: «Επισηµαίνεται τέλος, 
ότι η ηµεροµηνία υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης του Σηµείου 3.5.2.3 που υποβάλλεται 
µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, α) δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 
θεωρήσεως του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από την αρµόδια αρχή και β) πρέπει 
να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, δηλαδή µε την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού, εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια ηµέρα, σε 
διαφορετική δε περίπτωση µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στην Αρµόδια 
Αρχή.», διευκρινίζεται ότι: 
σε περίπτωση υποβολής (αποστολής) της προσφοράς µέσω ΕΛΤΑ ή εταιριών 
ταχυµεταφορών, ως ηµεροµηνία υποβολής (κατάθεσης) της προσφοράς λογίζεται η 
ηµεροµηνία αποστολής της, δηλαδή η βεβαιωµένη ηµεροµηνία παράδοσης της προσφοράς 
στα ΕΛΤΑ ή στην εταιρεία ταχυµεταφοράς, οπότε και η υπεύθυνη δήλωση του Σηµείου 
3.5.2.3 της Προκήρυξης θα φέρει ηµεροµηνία υπογραφής την ηµεροµηνία αυτή.  
Επισηµαίνεται όµως ότι στις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς µε τους ανωτέρω 
τρόπους, η προσφορά θα ληφθεί υπ’ όψιν, µόνον εφόσον περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή 
µέχρι την ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών του Σηµείου 
3.1.1. της Προκήρυξης, ήτοι µέχρι τις 02/08/2013 και µέχρι ώρα 11.00 π.µ. (ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών). 
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