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1. Μετά την υποβολή ερωτημάτων από οικονομικούς φορείς για το 

διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις: 
 

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

1 

Σε περίπτωση σύμπραξης 
(κοινοπραξία-ένωση) 
οικονομικών φορέων για τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό. 
Εάν ο πρώτος φορέας διαθέτει 
τις αιτούμενες άδειες εμπορίας 
ειδών οπλισμού και ο δεύτερος 
φορέας εγγυηθεί το οικονομικό 
κομμάτι του διαγωνισμού αλλά 
δεν έχει κύκλο εργασιών στο 
αντικείμενο της προκήρυξης, 
μπορεί να συμμετάσχει στον 
διαγωνισμό; 
 
 

Σύμφωνα με το ΓΟ-9 παρ. 2  της 
προκήρυξης του διαγωνισμού  που αφορούν 
στα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής εάν ο 
υποψήφιος αποτελεί κοινοπραξία, 
υποβάλλει τα δικαιολογητικά της παρ 1 κατά 
περίπτωση για κάθε μέλος που συμμετέχει 
στην κοινοπραξία. Λαμβάνοντας υπόψη την 
παρ. 1.2 του ΓΟ-9 όπου αναφέρει 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 των 
εν λόγω φορέων και της παρ. 1.15 του ΓΟ-
10 κρίνεται νόμιμη η συμμετοχή της σχετικής 
κοινοπραξίας στον διαγωνισμό εφόσον 
συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις των 
ανωτέρω όρων. 
 
 
 

2 

Η προκήρυξη αναφέρει ότι 
πιστοποιητικό εγγραφής 
συμμετέχοντος στο 
διαγωνισμό, το Ενιαίο Μητρώο 
Επιχειρήσεων Αμυντικού 
Υλικού (ΕΜΕΑΤ). Υπάρχει το 
Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού (που αφορά 
κατασκευαστές) και αναμένεται 
Υπουργική απόφαση που 
αφορά τους εμπόρους. Ποια η 

Το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει όλα τα 
θέματα κατάρτισης και λειτουργίας του 
ΕΜΕΑΤ, βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης. 
Μέχρι εκδόσεως του ΠΔ για το ΕΜΕΑΤ, για 
τις επιχειρήσεις που δεν είναι 
κατασκευάστριες-υποκατασκευάστριες 
αμυντικού υλικού και δεν μπορούν να 
εγγραφούν στο Μητρώο Κατασκευαστών 
Αμυντικού Υλικού, μπορούν να 
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διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσουμε για να 
συμπεριληφθεί η εταιρεία μας 
στην λίστα εμπόρων που 
συνεργάζονται με το στρατό 
και να παραλάβει το εν λόγω 
πιστοποιητικό εγγραφής.  

προσκομίσουν σύμφωνα με τον ΓΟ-9 παρ. 
1.2.1.3 ένορκη βεβαίωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου, στην οποία να 
δηλώνεται ότι πληροί τις τιθέμενες από τα 
άρθρα 57 έως 62, του ν.3978/2011, 
προϋποθέσεις εγγραφής του στο ΕΜΕΑΤ. 
 

 
 
 
 2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας. 
 
 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

 

Θεόδωρος Λάγιος 

Γενικός Διευθυντής 

 

 

Τχης (ΠΖ) Ανδρέας Καρτσιούνης 

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠ&ΣΣΞ 
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