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1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από υποψήφιο 

οικονομικό φορέα για τον υπόψη διαγωνισμό, παρέχονται οι ακόλουθες 
διευκρινίσεις: 

Α/Α Ερώτημα  Απάντηση 

1 Σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 του ΓΟ-
9, προς απόδειξη της Τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητάς τους, οι 
συμμετέχοντες απαιτείται να 
προσκομίσουν στον φάκελο υποβολής 
ποιοτικής επιλογής ένα ή περισσότερα 
από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 
1.3.10, 1.3.11. 

 
Στην αντίστοιχη παράγραφο των ειδικών 
όρων ΕΟ-9, δεν γίνεται αναφορά σε 
δικαιολογητικά που αφορούν τις 
ανωτέρω παραγράφους (1.3.1-1.3.11), 
ήτοι η Αναθέτουσα Αρχή δεν εξειδικεύει 
στους ειδικούς όρους της προκήρυξης 
ποια εκ των δικαιολογητικών των 
παραγράφων ΓΟ-9/1.3.1-1.3.11 
απαιτούνται για την απόδειξη της 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
των συμμετεχόντων. 
 
Περαιτέρω, στην παράγραφο 11.1.α του 
ΕΟ-11, αναφέρεται ότι η βαθμολογία της 
προηγούμενης πείρας (Π.Π) θα γίνει με 
βάση τον αριθμό συμβάσεων της 
τελευταίας πενταετίας που αφορούν το 
αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
 
Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι «ο 
αριθμός των συμβάσεων που έχουν 
αναληφθεί από τον καθένα εκ των 

Οι απαιτήσεις επαγγελματικής και 
τεχνικής ικανότητας, για τον 
εκάστοτε ενδιαφερόμενο στη φάση 
ποιοτικής επιλογής, καλύπτονται με 
ένα ή περισσότερα από τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 
1.3.10, 1.3.11 του ΓΟ-9, ένα εκ των 
οποίων είναι και η υποβολή 
καταλόγου των κυριότερων παραδό-
σεων που πραγματοποιήθηκαν ή 
των κυριότερων υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν, κατά γενικό κανόνα, 
κατά τα πέντε τελευταία έτη, με 
αναφορά στα αντίστοιχα ποσά, στις 
ημερομηνίες και στους αποδέκτες 
ανεξάρτητα αν αυτοί είναι δημόσιοι ή 
ιδιώτες. Οι παραδόσεις και οι 
παρασχεθείσες υπηρεσίες 
αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης 
είναι αναθέτουσα αρχή, με 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και 
εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης 
αγοραστής, με πιστοποίηση του 
αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι 
δυνατόν, με απλή δήλωση του 
οικονομικού φορέα. 
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οικονομικών φορέων θα πιστοποιείται με 
την υποβολή καταλόγου των κυριότερων 
παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν ή 
των κυριότερων υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν. Ο κατάλογος αυτός είναι 
επιθυμητό να συνοδεύεται από 
αντίστοιχη βεβαίωση από την αρμόδια 
κρατική αρχή.» 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, 
παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι 
απαιτήσεις Τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας στη φάση ποιοτικής επιλογής, 
καλύπτονται πλήρως με μόνη την 
προσκόμιση καταλόγου σχετικών έργων 
που επιθυμητά θα συνοδεύονται από 
αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρμόδιες 
αρχές. 

2 Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο 
του άρθρου 1.2.4 του ΓΟ-9, προς 
απόδειξη της χρηματοοικονομικής 
επάρκειάς τους, οι συμμετέχοντες 
απαιτείται να προσκομίσουν στον φάκελο 
υποβολής ποιοτικής επιλογής ένα ή 
περισσότερα από τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στις παραγράφους 
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 και 1.2.8. 
 
Στην αντίστοιχη παράγραφο των ειδικών 
όρων ΕΟ-9, δεν γίνεται αναφορά σε 
δικαιολογητικά που αφορούν τις 
ανωτέρω παραγράφους (1.2.5-1.2.8), 
ήτοι η Αναθέτουσα Αρχή δεν εξειδικεύει 
στους ειδικούς όρους της προκήρυξης 
ποια εκ των δικαιολογητικών των 
παραγράφων ΓΟ-9/1.2.5-1.2.8 
απαιτούνται για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής επάρκειας των 
συμμετεχόντων. 
 
Περαιτέρω, στην παράγραφο 11.1.β του 
ΕΟ-11, αναφέρεται ότι ‘’Το μέγεθος της 
οικονομικής δραστηριότητας (Μ.Ο.Δ.) 
βαθμολογείται από ένα (1) έως τρία (3) 
ανάλογα με τον ετήσιο κύκλο εργασιών 
σε αντικείμενα συναφή με την παρούσα 
προμήθεια, κατά τα τρία (3) τελευταία 
έτη, όπως προκύπτει από ισολογισμούς 
(ή αποσπάσματα ισολογισμών) ή 
δήλωση περί του κύκλου εργασιών του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση που η 
δημοσίευση ισολογισμών δεν είναι 
απαραίτητη από τη νομοθεσία της χώρας 
του οικονομικού φορέα, ως κατωτέρω’’. 
 

Οι απαιτήσεις χρηματοοικονομικής 
επάρκειας, για τον εκάστοτε 
ενδιαφερόμενο στη φάση ποιοτικής 
επιλογής, καλύπτονται με ένα ή 
περισσότερα από τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στις παραγράφους 
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 και 1.2.8 του ΓΟ-9, 
ένα εκ των οποίων είναι και η 

υποβολή ισολογισμών ή 
αποσπασμάτων ισολογισμών, 
στην περίπτωση που η 
δημοσίευση των ισολογισμών 
απαιτείται από τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας ή η υποβολή 
δήλωσης περί του ολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών και 
ενδεχομένως, περί του κύκλου 
εργασιών του τομέα δραστηριο-
τήτων που αποτελεί το αντικείμενο 
της σύμβασης για τα τρία το πολύ 
τελευταία διαθέσιμα οικονομικά 
έτη, ανάλογα με την ημερομηνία 
ίδρυσης ή έναρξης των δραστηριο-
τήτων του οικονομικού φορέα, στο 
μέτρο που οι πληροφορίες σχετικά 
με τους εν λόγω κύκλους εργασιών 
είναι διαθέσιμες. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, 
παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι 
απαιτήσεις χρηματοοικονομικής 
επάρκειας στη φάση ποιοτικής επιλογής, 
καλύπτονται πλήρως με μόνη την 
προσκόμιση ισολογισμών (ή 
αποσπάσματα ισολογισμών) ή μόνη την 
προσκόμιση δήλωσης περί του κύκλου 
εργασιών του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση που η δημοσίευση 
ισολογισμών δεν είναι απαραίτητη από 
τη νομοθεσία της χώρας του οικονομικού 
φορέα. 

3 Στην παράγραφο 2.α. ΟΡΙΣΜΟΙ του 
παραρτήματος «Γ» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ο/Σ CROTALE NG/GR), 
αναφέρεται ότι « Βασικά Κριτήρια: 
Συνιστούν απαράβατους και ουσιώδεις 
όρους και αποτελούν ισχυρές απαιτήσεις 
της ΠΑ. Τα κριτήρια αυτά είναι τα 
ελάχιστα απαιτούμενα για την ανάθεση 
του υπόψη έργου και εφόσον 
οποιοδήποτε από αυτά δεν πληρείται, ο 
υποψήφιος ανάδοχος απορρίπτεται κατά 
τη διαδικασία της προεπιλογής. 
  
Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι εκ 
παραδρομής έχει τεθεί η αναφερόμενη 
φράση «τη διαδικασία της προεπιλογής» 
και ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
αναφέρεται στην παρούσα φάση της 
Ποιοτικής Επιλογής, καθώς η τεχνική και 
οικονομική προσφορά είναι αντικείμενο 
της επόμενης φάσης. 

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους 
Γενικούς Όρους του Υποπρο-
γράμματος θέματος, επιβεβαιώνεται 
ότι η εξασφάλιση των Βασικών 
Κριτηρίων ανάθεσης του έργου του 
εν λόγω Υποπρογράμματος 
εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

4 Στην παράγραφο 11.1 του ΕΟ-11 
«Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση 
των Δικαιολογητικών Ποιοτικής 
Επιλογής» αναφέρεται ότι «Για τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής ορίζεται ότι η βαθμολόγηση και 
κατάταξη των υποψηφίων οικονομικών 
φορέων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής και τα οριζόμενα στην 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ, καθώς και με 
βάση το ύψος του κύκλου εργασιών τους 
στον τομέα δραστηριοτήτων που 
αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 
σύμβασης». 

Τα οριζόμενα στην Τεχνική 
Προδιαγραφή του υπόψη Υποπρο-
γράμματος αφορούν στο δεύτερο 
στάδιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

5 Σύμφωνα με την παράγραφο 12.1.10 του 
ΕΟ-12 «Σύνταξη Προσφορών», για το 
επόμενο στάδιο της διαδικασίας 
(κατάθεση οικονομικής και τεχνικής 
προσφοράς), απαιτείται προσκόμιση 

Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση της 
παραγράφου 12.1.10 του ΕΟ-12 
περί προσκόμισης απόδειξης ή 
φωτοαντίγραφου κατάθεσης του 
αντιτίμου για το αντίτυπο της 
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«Απόδειξης ή φωτοαντίγραφο κατάθεσης 
του αντιτίμου για το αντίτυπο της 
παρούσας προκήρυξης σύμφωνα με τον 
ΕΟ-8.» 
 
Δεδομένου ότι σύμφωνα με την 
παράγραφο 8.7.2 του ΕΟ-8, 
προβλέπεται η διάθεση του τεύχους της 
προκήρυξης και σε ηλεκτρονική μορφή 
από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ 
www.gdaee.mil.gr, παρακαλούμε να 
επιβεβαιωθεί ότι η απαίτηση της 
παραγράφου 12.1.10 του ΕΟ-12 περί 
προσκόμισης απόδειξης ή φωτο-
αντίγραφου κατάθεσης του αντιτίμου για 
το αντίτυπο της παρούσας προκήρυξης 
δεν είναι εφαρμοστέα και έχει τεθεί εκ 
παραδρομής. 

προκήρυξης του εν λόγω 
διαγωνισμού αφορά στην 
περίπτωση διάθεσης πλήρους 
τεύχους της προκήρυξης σε 
ενδιαφερόμενο σε έντυπη μορφή, 
όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 8.7.1 του ΕΟ-8. Σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος 
ενημερώνεται από την ηλεκτρονική 
μορφή προκήρυξης δεν απαιτείται να 
προσκομίσει φωτοαντίγραφο 
κατάθεσης αντιτίμου. 

6 Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή ότι οι υπεύθυνες 
δηλώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους ΓΟ-13 παρ.1, 2 & 3, ΓΟ-
14 παρ. 2, ΕΟ-8 παρ.8.16 και ΕΟ παρ. 
71.1.2 (περί προέλευσης και κατασκευής 
προϊόντων, αποδοχής ρήτρας 
κωδικοποίησης υλικών, ασφάλειας 
εφοδιασμού και προστασίας διαβαθμι-
σμένων πληροφοριών αντίστοιχα) δεν 
απαιτείται να υποβληθούν (και) κατά το 
στάδιο ποιοτικής επιλογής με τον φάκελο 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, 
αλλά μόνον κατά το επόμενο στάδιο, 
από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις/δεσμεύσεις 
των ΓΟ-13.1, 13.2, 13.3 (περί 
προέλευσης και κατασκευής 
προϊόντων), ΓΟ-14.2 (περί από-
δοχής ρήτρας κωδικοποίησης 
υλικών), καθώς και των ΕΟ-8.16 
(περί ασφάλειας εφοδιασμού) και 
Ε0-71.1.2 (περί προστασίας 
διαβαθμισμένων πληροφοριών) 
πρέπει να περιλαμβάνονται εντός 
του φακέλου τεχνικής προσφοράς 
των υποψηφίων, όπως ρητά ορίζεται 
στον ΕΟ-12.1 και όχι εντός του 
φακέλου των δικαιολογητικών 
ποιοτικής τους επιλογής, ο οποίος 
περιλαμβάνει αποκλειστικά τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία του ΓΟ-9 
και ΕΟ-9. Συνακόλουθα, οι ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις κατατίθενται 
στο στάδιο υποβολής της τεχνικής 
προσφοράς των υποψηφίων και όχι 
στο αρχικό στάδιο ελέγχου και 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών 
ποιοτικής τους επιλογής. 

7 Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή ότι με τον όρο 
«ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρείας» 
της παρ. 1.1.1.(β) του Παραρτήματος Α 
της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή 
αναφέρεται στο σχετικό Αναλυτικό 
Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του 
Γ.Ε.ΜΗ. 

Το απαιτούμενο κατά το ΓΟ-
9.1.1.1.β νομιμοποιητικό έγγραφο 
εκπροσώπησης των ημεδαπών 
νομικών προσώπων με τη μορφή 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ή 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) αναφέρεται στο Αναλυτικό 
Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο συστάθηκε και 
λειτουργεί με το ν.3419/2005 (ΦΕΚ 
Α΄297) ως ισχύει και στο οποίο 

http://www.gdaee.mil.gr/
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2. Οι ανωτέρω διευκρινίσεις συμπληρώνουν την προκήρυξη του 

διαγωνισμού θέματος, αποτελώντας αναπόσπαστα τμήματα αυτού. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
Ασμχος Αεράμυνας Ν. Οικονομάκης  
Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ 

 
Θεόδωρος Λάγιος 
Γενικός Διευθυντής 

 

 

υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι 
πράξεις και τα στοιχεία συμφώνως 
άρθρου 12 ν.4548/2018 (ΦΕΚ 
Α΄104) περί Α.Ε. και άρθρου 8 
ν.3190/1955 (ΦΕΚ Α΄91) περί Ε.Π.Ε. 
Σημειώνεται ότι, σε αντίθεση με το 
Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώ-
πησης, το Αναλυτικό Πιστοποιητικό 
Εκπροσώπησης δεν περιορίζεται 
στις αποφάσεις και στους αριθμούς 
καταχωρήσεων έως την παρούσα 
φάση των μεταβολών στην 
εκπροσώπηση της εταιρείας, αλλά 
αναγράφει και τα άτομα που την 
δεσμεύουν και τις παρασχεθείσες σε 
έκαστο εξ αυτών εξουσίες. Ως εκ 
τούτου, επειδή η ισχύουσα 
εκπροσώπηση ζητείται προς έλεγχο 
και απόδειξη της νόμιμης 
υπογραφής της προσφοράς, από το 
περιεχόμενο του προσκομιστέου 
αποδεικτικού εγγράφου πρέπει να 
προκύπτει η θητεία, σύνθεση και 
εκπροσώπηση των μελών διοίκησης 
της εταιρείας και επομένως 
προσκομιστέο το Αναλυτικό Πιστο-
ποιητικό Εκπροσώπησης από την 
αρμόδια αρχή του Γ.Ε.ΜΗ. (πρβλ. 
απόφαση ΑΕΠΠ 106/2020, παρ. 31 
έως 35, επί άρθρου 80 ν.4412/2016 
αναφορικά με τα αποδεικτικά 
ισχύουσας εκπροσώπησης). 
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