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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 Στις παραγράφους 1.2.8 και 1.3.11 του 
ΓΟ-9 (Δικαιολογητικά Ποιοτικής 
Επιλογής) «Διευκρινίζεται ότι ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί, 
ενδεχομένως και για μια δεδομένη 
σύμβαση, να επικαλεστεί τις δυνατότητες 
άλλων φορέων, ανεξαρτήτως της νομικής 
φύσης των υφιστάμενων σχέσεων 
μεταξύ αυτού και του εν λόγω φορέων. 
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
αποδεικνύει ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τα αναγκαία μέσα, προσκομίζοντας 
υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής δέσμευσης των 
εν λόγω φορέων». 

 
Περαιτέρω, η παράγραφος 3 του ΓΟ-9 
(Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής) 
ορίζει «Όταν υποβάλλεται αίτηση 
συμμετοχής από υποψήφιο που δηλώνει 
ότι θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για 
την εκτέλεση της σύμβασης στην 
περίπτωση που ανακηρυχθεί ανάδοχος, 
προσκομίζονται από τον υποψήφιο για 
κάθε υπεργολάβο τα δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 1 
και 2, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης». 
 
Παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί 
εάν η εν λόγω υποχρέωση της 
παραγράφου 3, περί προσκόμισης του 
συνόλου των δικαιολογητικών ποιοτικής 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
οικονομικός φορέας επικαλείται τις 
δυνατότητες άλλων φορέων, 
ανεξαρτήτως της νομικής φύσης των 
υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ αυτού 
και του εν λόγω φορέων, 
προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, με 
θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής, δέσμευσης των εν λόγω 
φορέων, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του ΓΟ-9 της 
Προκήρυξης του Διαγωνισμού 04/21.  
 
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης 
συμμετοχής από υποψήφιο που 
δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει 
υπεργολάβους για την εκτέλεση της 
σύμβασης στην περίπτωση που 
ανακηρυχθεί ανάδοχος, 
προσκομίζονται από τον υποψήφιο 
για κάθε υπεργολάβο που θα 
δηλώσει τα δικαιολογητικά ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 77 του ν.3978/2011, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιολογητικών που αφορούν στα 
κριτήρια οικονομικής – 
χρηματοπιστωτικής επάρκειας και 
τεχνικής και επαγγελματικής 
ικανότητας των υπεργολάβων. 
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επιλογής των παραγράφων 1 και 2 του 
ΓΟ-9, ισχύει και για τους τρίτους φορείς, 
στις δυνατότητες των οποίων κάνει 
επίκληση ο συμμετέχων οικονομικός 
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Ήτοι όπως μας επιβεβαιωθεί εάν 
απαιτείται οι συμμετέχοντες οικονομικοί 
φορείς να προσκομίσουν, κατά το στάδιο 
ποιοτικής επιλογής, το σύνολο των 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και 
για τους τρίτους φορείς, τις δυνατότητες 
των οποίων επικαλούνται, ή 
αποκλειστικά και μόνον την αναφερόμενη 
στις παραγράφους 1.2.8. και 1.3.11 
υπεύθυνη δήλωση δέσμευσή τους. 
 
Επίσης, σε περίπτωση καταφατικής 
απάντησης στο ανωτέρω ερώτημα, ήτοι 
αν απαιτείται η προσκόμιση του συνόλου 
των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής 
και για τους τρίτους φορείς, στις 
δυνατότητες των οποίων κάνει επίκληση 
ο συμμετέχων οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης, 
παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιωθεί 
εάν, σε περίπτωση που η επίκληση 
αφορά στην τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα τρίτων φορέων, απαιτείται 
υποβολή και δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής που αφορούν στην 
χρηματοοικονομική επάρκεια των τρίτων 
αυτών φορέων (καίτοι δεν γίνεται 
επίκληση αυτής από τον συμμετέχοντα). 

2 Παρακαλούμε όπως μας διευκρινιστεί 
ποιος είναι ο αποδεκτός χρόνος έκδοσης 
των δικαιολογητικών που 
προσκομίζονται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (εκτός των 
Υπεύθυνων Δηλώσεων), τόσο κατά το 
στάδιο ποιοτικής επιλογής όσο και κατά 
το στάδιο της κατακύρωσης. Και 
ειδικότερα, παρακαλούμε όπως μας 
διευκρινιστεί εάν για τα δικαιολογητικά 
ποιοτικής επιλογής, για τα οποία στη 
διακήρυξη δεν προσδιορίζεται ρητά ο 
χρόνος έκδοσής τους, εφαρμόζονται 
αναλογικά οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 
και ιδίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 
80 αυτού. 
 
Περαιτέρω και ειδικά για τις Υπεύθυνες 
Δηλώσεις, παρακαλούμε όπως μας 
επιβεβαιώσει η Αναθέτουσα Αρχή ότι οι 
προσκομιζόμενες με τον φάκελο 
Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 

Γίνονται αποδεκτά από την 
αναθέτουσα αρχή όλα τα εν ισχύ, 
κατά τον χρόνο υποβολής του 
φακέλου δικαιολογητικών ποιοτικής 
επιλογής, έγγραφα και 
πιστοποιητικά που καταθέτει κάθε 
υποψήφιος, ανεξαρτήτως του 
χρόνου έκδοσής τους. Ομοίως, 
γίνονται αποδεκτά όλα τα εν ισχύ 
κατά τον χρόνο υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης 
σχετικά έγγραφα-δικαιολογητικά. 
Αναφορικά με τις υπεύθυνες 
δηλώσεις ισχύουν οι προβλέψεις 
του άρθρου 3 του ν.4250/2014, 
ήτοι αυτές πρέπει να φέρουν 
ημερομηνία εντός των τελευταίων 
τριάντα ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβο-
λής προσφορών. 
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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 

 

 

Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές 
εφόσον έχουν συνταχθεί και υπογραφεί 
μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης, 
άλλως αν μπορούν να φέρουν 
ημερομηνία υπογραφής εντός των 
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των 
δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
Ν.4250/2014, άλλως όπως μας 
διευκρινίσετε τον χρόνο υπογραφής των 
εν λόγω Υπεύθυνων Δηλώσεων, 
λαμβανομένης υπόψη και της 
συμμετοχής αλλοδαπών οικονομικών 
φορέων, οι οποίοι θα πρέπει να προβούν 
σε διαδικασία επικύρωσης της 
γνησιότητας της υπογραφής των 
σχετικών Υπεύθυνων Δηλώσεων 
(apostille), κατόπιν δε να τις 
μεταφράσουν στην Ελληνική και να τις 
αποστείλουν στη χώρα μας. 
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