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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 05/2017 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

ΑΝΑΣΧΕΤΗΡΩΝ ΄΄PORTARREST P-IV 500 S-8΄΄»  

Μετά την υποβολή ερωτημάτων από οικονομικούς φορείς για το Διαγωνισμό 
θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις: 

 

1. Επί του ερωτήματος της εταιρείας UNISTEEL Construction Company 
που αφορά στον τρόπο διάθεσης στον στον κατασκευαστή του υλικού των 
εμπιστευτικών παραρτημάτων (Α & Δ), διευκρινίζεται ότι οι όροι της διακήρυξης (οι 
οποίοι πρέπει να ερμηνεύονται στενά και να εφαρμόζονται αυστηρά) αναφέρουν ότι η 
προσκόμιση εξουσιοδότησης και πιστοποιητικού ασφαλείας (παρ. 11 της 
διακήρυξης) αποτελούν  απαραίτητη προϋπόθεση παραλαβής του πλήρους τεύχους 
της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των «εμπιστευτικών» παραρτημάτων) από 
τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο (ήτοι για την παραλαβή) φυσικά πρόσωπα που 
εκπροσωπούν τους υποψήφιους/συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικούς 
φορείς, οι οποίοι  δίχως γνώση του συνόλου της διακήρυξης (ιδίως του πίνακα 
υλικών προμήθειας και της τεχνικής προδιαγραφής) δεν δύνανται να διαμορφώσουν 
την τεχνική και οικονομική προσφορά τους. Πέραν τούτου,  στον ΕΟ-8.15 
προβλέπεται η ασφάλεια πληροφοριών με απαίτηση συμπερίληψης στους φάκελους 
προσφορών των υποψηφίων/προσφερόντων οικονομικών φορέων υπεύθυνης 
δήλωσης συμμόρφωσης αυτών (και των υπεργολάβων που δηλώνουν ότι 
απασχολούν) με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3978/2011και μεταξύ 
άλλων με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για τη διαπίστευση ασφαλείας (διατάξεις 
του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας), ενώ στο «εμπιστευτικό» παράρτημα Δ (τεχνική 
προδιαγραφή) περιλαμβάνεται ειδική διάταξη για την υποχρέωση τήρησης 
εμπιστευτικότητας εκ μέρους του προμηθευτή (ρήτρα εμπιστευτικότητας). Πέραν των 
ανωτέρω, λεπτομερείς διευκρινίσεις επί του τρόπου διαχείρισης εμπιστευτικών 
πληροφοριών δύνανται να χορηγηθούν από την αρμόδια αρχή που εκδίδει το 
πιστοποιητικό. 

2. Επί του ερωτήματος της εταιρείας ΟΝΕΧ για αποδοχή ή μη της 
χρήσης ψηφιακής υπογραφής, διευκρινίζεται ότι η ψηφιακή υπογραφή αποτελεί 
απόδειξη γνησιότητας ηλεκτρονικών εγγράφων και απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού 
συμμετεχόντων σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου (άρθρα 2 και 3 
ΠΔ150/2001, Ν.4155/2013 ΦΕΚ Α΄120 περί Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 



Δημοσίων Συμβάσεων-ΕΣΗΔΗΣ, ΥΑ Π1/2013 ΦΕΚ Β΄2677 περί τεχνικών 
λεπτομερειών και διαδικασιών λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ). Ωστόσο, ο εν λόγω 
διαγωνισμός αφορά προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού και δεν διενεργείται 
ηλεκτρονικά. Επομένως δεν είναι δυνατή η αποδοχή της χρήσης ψηφιακής 
υπογραφής στα έγγραφα, δικαιολογητικά συμμετοχής, προσφορές και υπεύθυνες 
δηλώσεις των υποψηφίων για το διαγωνισμό θέματος, για τον τρόπο υποβολής των 
οποίων (έντυπη μορφή με φυσική υπογραφή) ισχύουν τα αναγραφόμενα στη 
διακήρυξη (ΓΟ-10). 
 

3. Επί του ερωτήματος της εταιρείας ONEX, για την ισχύ (ή μη) του 
Ν.4250/2014, άρθρο 3 παρ. 3 «…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 διακήρυξη», διευκρινίζεται πως ισχύει αναλογικά (και στις δημόσιες 
συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3978/2011) ο ν.4250/2014 
(ΦΕΚ Α΄74) και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ. 3 αυτού, με το οποίο απλουστεύονται 
οι διαδικασίες προμηθειών δημοσίου αναφορικά με τον τρόπο και την ημερομηνία 
υποβολής των υπευθύνων δηλώσεων.  

 

4. Σχετικά με την διευκρίνηση που ζητήθηκε από την εταιρεία 
UNISTEEL Construction Company αναφορικά με την πρώτη παράγραφο του ΕΟ-9 η 
οποία κάνει μνεία στην παρ. «…παρ. 1.4.5 του αντίστοιχου γενικού όρου»,  
διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο πρέπει να διορθωθεί σε: «…παρ. 1.3.5 του 
αντίστοιχου γενικού όρου». 
 

5. Χειριστής θέματος Aσμχος (Ε) Σπύρος Αντωνόπουλος (τηλ. 
2107466316).  
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