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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 

Εάν επιβεβαιώνεται ότι οι 
Υπεύθυνες Δηλώσεις νόμιμου 
εκπροσώπου αλλοδαπών 
εταιρειών δύναται να 
υπογράφουν σε χρόνο πριν 
την κατάθεση (06/04/20) και 
ενώπιον Ελληνικής Αρχής του 
εξωτερικού (Πρεσβεια/ 
Προξενείο) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Επιβεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει νομικό 
κώλυμα για την υπογραφή των υπεύθυνων 
δηλώσεων σε χρόνο πριν από την κατάθεση 
των δικαιολογητικών, αρκεί να αναγράφεται 
σε αυτές ότι η βεβαίωση προσωπικής 
κατάστασης αφορά μέχρι και την ημέρα 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στο διαγωνισμό. Επίσης, η θεώρηση 
γνησίου υπογραφής των υπεύθυνων 
δηλώσεων δύναται να γίνει ενώπιον 
ελληνικής αρχής του εξωτερικού 
(πρεσβείας/προξενείου). 
 

2 

Εάν με τη δήλωση περί 
ετήσιου τζίρου της εταιρείας (το 
οποίο και υποδηλώνει την 
πώληση τέτοιων ή παρόμοιων 
τυφεκίων), ικανοποιείται η 
απαίτηση για την προσκόμιση 
πιστοποιητικών ορθής 
ολοκλήρωσης συμβάσεων 
καθότι τα στοιχεία πελατών για 
ολοκληρωμένες παραδόσεις 
τυφεκίων, φυσιγγίων και 
απαρτίων δεν δύναται να 
παρασχεθούν διότι είναι 
απόρρητες και η εταιρεία 
δεσμεύεται από συμφωνία 
εμπιστευτικότητας περί μη 
δημοσιοποίησης. 

Τα δικαιολογητικά με τα οποία αξιολογείται η 
Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα του 
υποψηφίου καθορίζονται στον Ε.Ο. 9.4 της 
προκήρυξης του διαγωνισμού και ειδικότερα 
στην παρ.2β αυτού. Ωστόσο όπως ρητά 
ορίζεται στην παρ.7 του άρθρου 60 του 
ν.3978/2011, σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε βάσιμο λόγο, στον οποίο 
προφανώς συμπεριλαμβάνονται θέματα 
απορρήτου και εμπιστευτικότητας, ο 
υποψήφιος δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει την 
τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα με 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο. Σε κάθε 
περίπτωση, η τελική κρίση περί της 
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α/α ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

επάρκειας ή μη των προσκομισθέντων 
δικαιολογητικών ανήκει στην αναθέτουσα 
αρχή η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του 
ν.3978/2011 μπορεί να καλεί τον υποψήφιο, 
κατά το στάδιο αποσφράγισης και 
αξιολόγησης του φακέλου τεχνικής 
προσφοράς του, να διευκρινίζει ή να 
συμπληρώνει τα πιστοποιητικά και έγγραφα 
που υποβάλλει. Επιπλέον σύμφωνα με τον 
ΕΟ 15.13 της προκήρυξης του διαγωνισμού 
και του άρθρου 22 του ν.3978/2011 η 
αναθέτουσα αρχή δεσμεύεται ρητ’α να μην 
αποκαλύπτει πληροφορίες που οι 
οικονομικοί φορείς της έχουν διαβιβάσει και 
τις οποίες αυτοί έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν 
ιδίως τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και 
εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών τους. 
 

3 

Εάν υπάρχει υπεργολαβία 
στην περίπτωση που η 
κατασκευάστρια εταιρεία του 
τυφεκίου αγοράσει από άλλους 
κατασκευαστές τα 
παρελκόμενα αυτού (διόπτρα, 
προσάρτημα νυχτερινής κτλ) 
τους οποίους και θεωρεί 
προμηθευτές και αν ως 
προμηθευτές στο στάδιο της 
ποιοτικής επιλογής χρειάζεται 
να δηλώσουν κάτι 

Ισχύουν τα καθοριζόμενα, στον ΓΟ-2 παρ.8 
για τον «προμηθευτή» και παρ.31 για την 
«υπεργολαβία» καθώς και στον ΓΟ-13 για 
την προέλευση και κατασκευή των 
προϊόντων. Τα δικαιολογητικά που 
απαιτείται να υποβάλλουν οι συμμετέχοντες 
οικονομικοί φορείς κατά το στάδιο της 
ποιοτικής επιλογής, αναγράφονται κατά 
περίπτωση στους ΓΟ-9 και ΕΟ-9. 
 

 
 
 
 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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